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JOAO 4:21-24 

21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, 

adorareis o Pai. 

22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 

23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espirito e em 

verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.  

24. Deus é Espirito, e importa que os que o adoram o adorem em espirito e em verdade.  

 

Hoje nós percebemos de forma bastante evidente, o interesse que as pessoas demonstram em procurar 

servir a DEUS. A religiosidade, principalmente aqui no Brasil está em alta. A gente vê que as pessoas querem 

sempre pertencer a uma comunidade evangélica, querem sempre estar indo ao culto, bastante crescente isso 

aqui no Brasil. E é bastante interessante a gente ver isso: que as pessoas querem adorar a DEUS em espirito, 

e isso é bom fazer.   

 Porem a palavra de DEUS diz que não é somente para nós adorarmos a DEUS em espirito. É para 

adorar em espirito e em verdade, porque as vezes uma pessoa só adora a DEUS em espirito, mas não adora na 

verdade. Isso é importante a gente considerar e examinar, para ver se nós adoramos a DEUS em espirito e 

também na verdade. Porque que é importante nós adorarmos a DEUS na verdade? Será que eu posso adorar a 

DEUS de qualquer maneira? Como eu acho, como eu penso, segundo minha opinião ou é necessário a minha 

adoração, para ela ter efeito na minha vida e agradar ao Pai, que ela seja feita baseada na justiça,  na verdade? 

O que você acha irmão? Acredita-se que segundo a bíblia, nós para adorarmos a DEUS em verdade, 

precisamos conhecer o que é a verdade, precisamos conhecer o que é a palavra de DEUS, onde se encontra 

essa verdade. E disse-lhes JESUS: 

 

JOAO 8:32 

32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 

Então nós temos que adorar a DEUS segundo a verdade, não segundo doutrina de homens ou conceitos 

próprios particulares da gente, nós não podemos nos apresentar a DEUS dessa forma, porque assim nossa 

adoração seria van. O que JESUS disse a respeito disso:   

 

MATEUS 15:9 

9. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

Então nós estaríamos adorando a DEUS em vão, quando nossa adoração ela não é perfeitamente 

enquadrada na verdade. É necessário esse assunto que nós estamos falando, ele tem um ponto muito importante 

de esclarecimento. Que toda adoração ela só é perfeita e aceita, e DEUS procura pessoa assim, quando ela é 

uma adoração também construída na verdade. Percebe meu amado ouvinte. Tem que ser construída na verdade. 

Se você não construir essa adoração, essa compreensão de DEUS baseada na verdade da bíblia, você pode 

estar perdendo essa adoração, ela pode estar sendo em vão.  

O que nós estamos estudando aqui é a respeito de DEUS. Se a compreensão que nós temos sobre DEUS 

é uma compreensão errada, uma compreensão humana ou inventada, toda a demais doutrina, toda a demais 
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pratica que advém, será igualmente distorcida corrompida. Então quem que nós adoramos? Qual a natureza 

do DEUS que nós adoramos? Quem é Ele? Quantos deuses nós devemos adorar? A natureza de DEUS é 

composta? Não é composta? É única? Isso nós temos que ter uma resposta clara e indubitável pela bíblia. 

Neste aspecto é que nós estamos falando a respeito deste importante assunto. A respeito da natureza de DEUS.  

Nós falamos no programa anterior, a respeito de um dogma que entrou para dentro da igreja cristã, por 

volta do 2º até o 4º século, e foi firmemente fixado como tal a partir do 4º século, conhecido universalmente 

como dogma da trindade. Este dogma, embora hoje ele seja aceito como dogma universal de fé e ortodoxo, na 

verdade, para a igreja primitiva/para a igreja cristã, formada pelos apóstolos e os primeiros cristãos, era na 

verdade um dogma heterodoxo:  fora da ortodoxia cristã, era na verdade um dogma herético.  

Mas com a adoção do imperador Flavius Valerius Constantino, da doutrina da igreja cristã, ele adotou 

a igreja para o império, ele também convocou um  concilio, como nós falamos, o Concilio de Niceia e depois 

teve o de Calcedônia, que firmaram para dentro da igreja este dogma, conhecido como dogma da trindade. 

Nós vamos fazer uma leitura aqui sobre o Credo Atanasiano, que assim é conhecido. Este credo é afirmado 

pelos defensores da trindade como sendo a mais profunda exposição da doutrina existente. Isso é em honra a 

Atanásio. Embora não foi Atanásio que escreveu este credo. Ele foi escrito muitos séculos depois da morte de 

Atanásio. Primeiro ele apareceu em Gaul na escola de Agostinho, por volta do século VI ou VII.  

Na medida que você for ouvindo este credo, eu vou ler ele aqui, observe as contradições que ele contém. 

Ele foi tirado do livro: “History of creeds – confessions of the Faith”, Jeff  Philip, credos da cristandade. Ele 

foi tirado de um livro de história dos credos e confissões de fé.  Este é o Credo de Atanásio. Nós vamos ler 

aqui e depois vamos estar tecendo comentários a respeito da natureza do espirito de DEUS e a respeito deste 

assunto que nós já iniciamos. O credo diz assim:  

 

Credo de Atanásio: 

1. Qualquer a ser salvo, antes de todas as coisas, deve crer na fé universal.  

2. A qual fé, exceto os que conservam plenamente imaculada, sem dúvida perecerá eternamente.  

3. Mas esta é a fé universal, que nós adoramos um Deus em Trindade, e trindade em Unidade. 

4. Nem confundindo as pessoas, nem dividindo a substancia. 

5. Pois a uma pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espirito Santo.  

6. Mas o poderio do Pai e do Filho e do Espirito Santo é um. A mesma gloria, a majestade co-eterna. 

7. Tanto é o Pai, tanto é o Filho, tanto é o Espirito Santo.  

8. O Pai não foi criado, o filho não foi criado, o Espirito Santo não foi criado.  

9. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espirito Santo é imensurável.  

10. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espirito Santo é eterno.  

11. E ainda que não sejam três eternos, mas um eterno.  

12. Assim também não há três criados, nem três imensurados, mas um criado e um imensurável.  

13. Assim da mesma forma que o Pai é todo poderoso, o Filho é todo poderoso, o Espirito Santo é todo 

poderoso.  

14. Ainda que não haja três todo poderosos, mas Um todo poderoso.  

15. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espirito Santo é Deus.  

16. E ainda que não haja três deuses, mas um Deus.  

17. Então o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espirito Santo é Senhor. 

18.  E ainda que não haja três senhores, mas um Senhor.  

19. Dessa forma, somos induzidos pela veracidade cristã a reconhecer toda a pessoa por si mesma a ser 

o Pai, o Senhor.  

20. Sendo assim, nós estamos proibidos pela religião universal em dizer que há três deuses, há três 

senhores.  

21. O Pai é feito do nada, tampouco criado nem gerado.  



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) | DISCIPULADO 

3 ÁUDIO N°87 – TRINDADE HISTÓRIA – PARTE II 

22. O Filho procede do Pai, não feito, não criado, mas gerado.  

23. O Espirito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, não criado, não gerado, mas procedente. 

24. Portanto há um Pai, não três pais; um Filho, não três filhos; um Espirito Santo, não três Espíritos 

Santos.  

25. E nesta trindade, nenhum é antes ou depois do outro, nenhum é maior ou menor que o outro.  

26. Mas todas as três pessoas são co-eternas juntamente co-iguais.  

27. Então em todas as coisas, como já dito, a unidade da Trindade, a Trindade em unidade está para ser 

adorada.  

28. Aquele, portanto, que há de ser salvo deve refletir sobre a Trindade.  

29. Ademais, é necessário para a salvação eterna, que creiamos firmemente também na encarnação de 

nosso Senhor Jesus Cristo.  

30. Portanto, a fé correta é que nós acreditemos, confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de 

Deus, é Deus Homem.  

31. Deus, da Substancia do Pai, gerado antes do mundo; do homem, da substancia de sua mãe, nascido 

do mundo.  

32. Perfeito Deus, perfeito homem, alma racional, carne humana subsistente.  

33. Igual o Pai em relação a sua soberania; inferior ao Pai em relação a sua humanidade.  

34. Embora ele seja Deus e Homem, ainda assim ele não é dois, mas um Cristo.  

35. Um não pela conversão da soberania em carne, mas assunção de humano Pai por Deus.   

36. Um todos juntos, não pela confusão da substancia, mas pela unidade da pessoa.  

37. Pois, assim com a alma e carne racionais em homem, assim Deus é o homem e um em Cristo.  

38. Quem sofreu por nossa salvação, descendo ao hades, ressurgiu novamente no terceiro dia dos mortos. 

39. Ele ascendeu aos céus, Ele assentou a mão direita do Pai, o Pai Todo Poderoso.  

40. De onde há de vir, julgar os vivos e os mortos.  

41. Na qual vinda, todos os homens devem ressurgir novamente com seus corpos.  

42. E dar conta de suas próprias obras.  

43. Os que houverem feito o bem, sairão para a vida eterna, e os que houverem feito o mal, para o fogo 

eterno.  

44. Esta é a fé universal, a qual a menos que os homens creiam verdadeiramente e firmemente, ele não 

pode ser salvo.  

 

Este é o Credo de Atanásio, que não foi escrito por Atanásio, mas é dito como credo de Atanásio que 

tem estas afirmações. Ele em si mesmo, nós fizemos a leitura de 44 parágrafos que ele tem. Você houve 

expressões completamente contraditórias, p.ex.: “não três deuses, mas um Deus. Há um senhor, outro senhor, 

outro senhor”. Estranho porque na parte sobre o Todo Poderoso, o Pai, ele coloca o Filho e o Espirito Santo 

como Todos Poderosos, e depois se contradiz, dizendo que há um só Todo Poderoso. Diz que é três, e depois 

ao mesmo tempo, não pode dizer que é três, é só um. É bem contraditório, nem a lógica, nem o raciocino 

humano consegue acompanhar a contradição que existe nas afirmações que são feitas aqui.  

A bíblia nos traz uma verdade de forma muito simples. Ela afirma que só há um único Deus, e ela diz 

quem é este Deus: é o Pai. Em 1 Coríntios 8:6, é uma confissão de fé do apostolo Paulo. Vamos ver se ele 

tinha essa confissão de fé igual à do Credo de Atanásio. 

 

1 CORINTIOS 8:6 

6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos; e um só Senhor, Jesus 

Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele.  
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O apóstolo Paulo diz que:  “Todavia, existe somente um único DEUS, o Pai”. A bíblia apresenta o 

Pai como sendo este único DEUS. “Ah, mas JESUS é Deus”. JESUS é Filho de DEUS e tem poder. DEUS 

conferiu poder a ele, mas a bíblia apresenta como único DEUS verdadeiro, o Pai. O Espirito Santo, não é 

apresentado na bíblia como um terceiro membro de uma trindade ou uma terceira divindade. Isto é realmente 

uma colocação forçada pela questão da trindade. Mas a bíblia não apresenta isso. A bíblia apresenta o Espirito 

Santo como o poder imanente do Pai, sendo a própria Presença do Pai. O Espirito Santo não é uma pessoa 

distinta do Pai e do Filho. Ele é o poder impessoal do próprio Pai, não uma parte de uma trindade. Mas a 

própria imanência do Criador, da forma como Ele opera no universo, em todos os lugares. Então a bíblia 

apresenta que o Espirito Santo é o poder de DEUS.  

Há aqueles que afirmam que, até por uma questão de colocar medo nas pessoas - porque uma das 

formas de manter a ignorância - é através do medo. JESUS diz que nós quando conhecemos a verdade, somos 

libertos pela verdade. Então nós não servimos a DEUS por medo, mas servimos a DEUS por entendimento. 

Nós colocamos aqui que é importante adorar a DEUS em espirito e em verdade. Para você adorar a DEUS em 

espirito e verdade, você tem que ter entendimento. Como você vai adorar uma coisa sem entendimento? A 

bíblia nos traz entendimento a respeito do Pai. A bíblia nos traz entendimento a respeito de JESUS CRISTO 

e também traz entendimento a respeito da natureza do espirito de DEUS, o Espirito Santo.  

Há aqueles que usam certos tipos de artifícios, para colocar medo sobre as pessoas, para não estudar 

sob este assunto, p.ex. “Cuidado estudar sobre o Espirito Santo! Porque o pecado contra o Espirito Santo não 

tem perdão”. Realmente, a bíblia diz que a blasfêmia contra o espirito de DEUS, não tem perdão. Mas, é uma 

blasfêmia contra o Espirito Santo, você entender pela bíblia, que o Espirito Santo é o próprio poder de Deus? 

Não é nenhuma blasfêmia.  Pelo contrário, você está entendendo o que a bíblia está ensinando. Agora, seria 

meio estranho você atribuir ao espirito de DEUS, uma coisa do qual a bíblia não apresenta. Por exemplo, há 

certos questionamentos que o dogma da trindade, ele não consegue se desvencilhar, questionamento bíblicos. 

 Nós vemos nas sagradas escrituras que DEUS, o Pai, ele é adorado. Que JESUS amou o Pai até o fim. 

A bíblia fala: JESUS amou a DEUS, o Pai.  Que o Pai amou o Filho. Este é meu Filho amado, em quem 

me comprazo. Nós encontramos expressões, onde o Pai demonstra amor pelo Filho, e o Filho demonstra amor 

pelo Pai. Porque que o Pai demonstra amor pelo Filho e o Filho pelo Pai? Porque são seres pessoais distintos. 

Mas nós encontramos em algum lugar, nas sagradas escrituras o Espirito Santo amando o Filho ou amando  o 

Pai?  Não encontramos. Ou que o Pai amou o Espirito Santo ou que o Filho amou o Espirito Santo? Também 

não. Mas se o Espirito Santo é uma terceira pessoa da trindade, porque nós não encontramos na bíblia? A 

bíblia é completamente silenciosa de que, o Pai amou o Espirito Santo ou que o Filho amou o Espirito Santo. 

Deveria aparecer ao menos uma menção que o Pai amou o Espirito Santo porque se o Espirito Santo fosse 

uma terceira pessoa, poderia ser amado como uma terceira pessoa. Não é isso? Mas porque a bíblia é 

silenciosa? 

Outra coisa, nós encontramos JESUS dirigindo-se ao Pai em:  

 

JOÃO 17:1 

1. Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti.  

 

JESUS se dirige em oração ao Pai porque o Pai é um ser Todo Poderoso especial. Agora em algum 

lugar nós encontramos alguém dirigindo oração, rogos, pedidos ao Espirito Santo? Você conhece algum lugar 

irmão Alexandre que na bíblia alguém adorou a figura do Espirito Santo? Não conheço. Eu também não 

conheço. Você ouvinte, conhece algum lugar na bíblia onde alguém orou e dirigiu-se em oração ao Espirito 
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Santo? Algum servo de Deus, apostolo, profeta ou mesmo JESUS CRISTO que orou e falou, se dirigindo a 

terceira pessoa da trindade, o Espirito Santo?  

Então nós vemos que essa teoria tem perguntas bíblicas que ela não consegue satisfazer. Então quando 

isso ocorre, baseia-se no medo, colocar medo nas pessoas: “Cuidado para você não blasfemar contra o 

Espirito Santo! Ou não adianta estudar este assunto porque é um mistério.” Essas são as evasivas mais fáceis 

que não exige do ouvinte, da pessoa raciocinar e usar o conhecimento da verdade, da bíblia para entender a 

DEUS. Ai é mais fácil colocar: “isso é mistério, não adianta estudar;” O conformismo, ou o medo:  “olha, 

não estude este assunto! Cuidado!” Sobre as asas da ignorância está o medo. “Sempre é assim, é assim pronto 

e acabou, não adianta pensar ao contrário e não adianta você querer entender”. Essa é uma forma de escapar 

das justas indagações bíblicas, do qual o dogma não passa e demonstra anti bíblico fora das sagradas escrituras.  

Então a bíblia apresenta o Espirito Santo como o poder de DEUS. Tanto que a palavra espirito é 

traduzido da palavra hebraica HUA e da palavra grega PNEUMA. Essas palavras significam ar, folego, vento. 

E isso então mostra que o espirito de DEUS é o poder de DEUS. Então a palavra espirito é uma palavra neutra. 

Espirito não é uma personalidade no grego, é uma palavra neutra. PNEUMA traduzida espirito. É neutra em 

gênero, artigos, pronomes referidos a ela também são neutros. Então fala “ o consolador, o espirito” são 

neutros.  

Vamos ver algumas coisas referentes ao poder de DEUS. Ele é em muitos lugares designados na bíblia 

por símbolos impessoais, vamos ver alguns deles: por exemplo, o Espirito Santo é comparado a vento. 

 

JOÃO 3:8 

8. O vento assopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim 

é o todo aquele que é nascido do Espirito.  

 

Olha lá, JESUS compara o vento, que vai para um lado e o outro, todo mundo sabe que ele assopra, 

mas não sabe de onde ele vai e para onde vem, assim é o que é nascido do Espirito. Comparando o vento com 

o nascimento do Espirito.  

 

ATOS 2:2 

2. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em 

que estavam assentados.  

 

Então é este vento que soprou no senáculo, e era um vento veementemente impetuoso e encheu a sala, 

a bíblia declara que é o Espirito Santo, o poder de DEUS. Ah, mas o Espirito Santo é vento? Não. O Espirito 

Santo tem a natureza parecida do vento porque nós conseguimos enxergar o vento? Ele é invisível, não é? 

Então o Espirito de Deus é invisível, mas ele está presente, ele pode encher mais, pode sair, pode convencer o 

homem do pecado. Mas você já viu em algum lugar, alguém se apresentando: “Eu sou o Espirito Santo que 

vem da parte de DEUS?”. Não. O Espirito Santo convence o homem dentro dele mesmo, na mente do homem 

que o Espirito Santo fala. Então isso mostra que o poder de DEUS ele atua dentro de nós. É a forma como 

DEUS fala e age sobre aquele que o aceita. Exatamente. Então, o erro, o grande equívoco deste dogma criado 

em Niceia e dogmatizado em Calcedônia, é fazer, separar, criando uma divindade fictícia, separada do Pai e 
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caindo na violação do primeiro mandamento da lei de DEUS. Isso é sério. Qual o primeiro mandamento da lei 

de DEUS?  

 

EXODOS 20:3 

2. Não terás outros deuses diante de mim.  

 

Então, pensa bem meu amado ouvinte. Se o espirito de DEUS é a própria presença do eterno, do Pai 

eterno e você começa a adorar como se fosse um outro DEUS distinto, o que você está fazendo? Você está 

criando um outro DEUS que não existe, da imaginação, da teoria, da doutrina humana. A armadilha está em 

exatamente isso, esse dogma filosófico que foi criado através de filosofia - porque no paganismo já existia 

uma adoração de trindades – e isso foi influenciado para dentro da igreja que se apostatou, houve uma apostasia 

da igreja primitiva. Essa parte que se apostatou, que se desviou dos ensinos simples da bíblia, começou a trazer 

para dentro da igreja filosofias, palavras filosóficas, criando estas ideias distorcidas sobre a natureza de DEUS. 

Palavras filosóficas que foram para dentro da igreja: “hipostasis” sobre a natureza de DEUS, “homoousios” 

que quer dizer consubstancial, a própria palavra “trindade”, que é uma palavra que não existe na bíblia, etc e 

assim foram somando uma sequência de doutrinas filosóficas e criando toda esta complexidade do qual nós 

vimos aqui no Credo de Atanásio, bem contraditório, até difícil de entender. Quem acompanhou a leitura do 

Credo de Atanásio ficou até meio zonzo porque ele é absurdamente contraditório. E isso é forçado as pessoas 

a aceitarem: “tem que aceitar, porque tem que aceitar, pronto e acabou”. É imposto a imposição, o 

preconceito. Quando a bíblia ensina que nós devemos conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Nós estamos 

mostrando aqui a natureza do Espirito Santo que é uma natureza impessoal, quer dizer o Espirito Santo é o 

próprio Pai. Então todos os lugares que alguém tenta fazer do Espirito Santo uma pessoa da trindade, na 

verdade ele está lidando com as características pessoais de quem? Do Pai. Esta tentando separar do Pai, um 

outro DEUS. Os lugares onde o Espirito Santo aparece com características pessoais é as características 

pessoais do próprio DEUS e Pai, ele é o próprio emante do Espirito Santo. Por esse motivo no Evangelho de 

Joao, Jesus roga ao Pai que envie o Espirito Santo.  

 

Vamos raciocinar, se o Espirito Santo fosse uma terceira pessoa da trindade, JESUS dirigiria sua oração 

diretamente ao Espirito Santo. Ele rogaria ao Espirito Santo para que viesse. Mas ele roga ao Pai, e ainda diz:  

“o Espirito Santo que procede do Pai, Ele enviará”.  Então a fonte de espirito é o Pai.  

 

Os irmãos e ouvintes estão entendendo o que nós estamos querendo mostrar? Tudo isso tem uma implicância 

importante na nossa adoração.  

--- O que você acha irmão Alexandre? É importante nós entendermos a respeito da Unidade de DEUS, 

da natureza de  DEUS?  

--- Realmente porque a adoração é o que aproxima o ser humano de DEUS. Como a gente pode adorar 

quem não conhecemos. Até JESUS falou isso para uma mulher samaritana. E ele adorava quem ele conhecia. 

A adoração envolve salvação por isso que ela é muito importante e é de nível elevado na questão de 

conhecermos realmente quem é esse DEUS: o DEUS que deve ser adorado em espirito e na verdade.  

--- Muito bem, exatamente. Vamos trazendo a consequência de um equívoco. Quando você tem uma 

posição equivocada sobre uma coisa, você toma uma direção errada. Como quando você está numa cidade, e 

você está sem saber como chegar num endereço. Você pede uma informação daquela cidade para uma pessoa: 

onde fica o supermercado tal? Quero ir nessa referência. Se a pessoa te passar uma informação equivocada, 

errada, por mais que você siga a risca aquela informação, você não vai chegar no destino que você realmente 

tem que chegar. Então por mais sincero que você seja, se você não estiver baseado na verdade, você não vai 

chegar onde tem que chegar.  
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Então é muito importante que nossa adoração a DEUS seja baseada na verdade da palavra de DEUS e 

não em dogmas, tradições: “ porque minha família nasceu assim, eu também vou ser assim e vou morrer 

assim”. Não são essas coisas que irão garantir ao homem a verdade e a salvação. Se ele não estiver adorando 

a DEUS em espirito e em verdade, não adianta por mais sincero que seja, vai acabar sofrendo uma seria 

decepção. Então este assunto que estamos levando ao nosso ouvinte é de extrema importância pra minha, pra 

nossa salvação, para você compreender a respeito de DEUS segundo a simplicidade que a bíblia ensina, sem 

deixar nos influenciar por tradição, dogmas, filosofias e doutrinas humanas.   

 

O espirito de DEUS ele é comparado também a outros símbolos impessoais, como: fogo, agua, óleo, 

selo, bomba, lâmpadas. Nós vamos ver na bíblia um local que fala de 7 espíritos de DEUS em APOCALIPSE, 

isso mostra mais uma vez que a natureza do Espirito Santo não é um deus pessoal distinto, mas sim a própria 

imanência do Pai. Como pode ter 7 espíritos de DEUS? Se nós admitíssemos que o dogma da trindade que 

afirma que o espirito de DEUS é uma pessoa distinta, como nós vamos entender APOCALIPSE 4:5? 

 

 

APOCALIPSE 4:5 

5. E do trono saíam relâmpagos, e trovoes, e vozes; e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as 

quais são os sete espíritos de Deus.    

 

As lâmpadas estavam acesas diante do trono de DEUS, sete lâmpadas e elas ardiam. E o que eram essas 

lâmpadas irmão Alexandre? Os sete espíritos de DEUS. Se os espíritos de DEUS for uma pessoa, quantas 

pessoas vamos ter aqui? Sete. Portanto, não é mais então uma terceira pessoa então. Se contássemos o Pai, o 

Filho e os sete espíritos de DEUS, dariam 9 pessoas. Nós temos que basear nossa fé, para estarmos confiantes 

na esperança da verdade, na palavra de DEUS. JESUS disse: “errais não conhecendo as escrituras, e nem 

o poder de DEUS”. Nós erramos quando desconhecemos as escrituras.  

Existe uma questão muito interessante para nós entendermos. No livro de ATOS 5:3-4, muitos 

trinitarianos usam esta passagem, querendo dizer que nesta passagem, provaria que o Espirito Santo é DEUS, 

um DEUS distinto. Então, é insistentemente usado por eles, dizer que o espirito é diretamente identificado 

com DEUS e o espirito deve ser DEUS, de uma personalidade separada, baseada nesta passagem.  

 

 

ATOS 5:3-4 

3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espirito 

Santo, e retivesses parte do preço da herdade? 

4. 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.  

 

Esta passagem é muito utilizada segundo aqueles que procuram defender o dogma da trindade, sob a 

terceira pessoa da trindade, que aqui estaria provando que o espirito de DEUS é um DEUS, separada do Pai. 

Mas vamos ser sincero com o texto: o texto disse em algum momento que o Espirito Santo é separado do Pai? 

Não disse. O texto disse que Ananias ele haveria mentido contra o Espirito Santo porque ele havia dito que 

iria entregar toda aquela venda voluntariamente. Não era nem dizimo que ele estava entregando. Era dizimo 

que ele estava entregando, irmão Alexandre? Não era dizimo. Era um propósito de uma venda, de uma herdade, 

que ele propôs diante de DEUS que iria entregar. Aí ele acabou retendo uma parte e mentiu ao Espirito Santo. 

Ele mentiu. Na mente dele ele pensou: “faço isso em segredo e ninguém vai ver”. Ele acabou deduzindo que 

se fizesse escondido, entregasse uma parte e retivesse a outra, ninguém iria saber.  
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Mas a bíblia não diz que DEUS vê todas as coisas? No livro de JEREMIAS (23:24) diz:  “ Porventura 

não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. ”  Não enche o meu espírito os céus e a terra? Então como 

DEUS está presente em todos os lugares, na sua opinião irmão Alexandre? Só está presente mesmo em espirito. 

JESUS diz DEUS é espirito. Quando ele / Ananias tentou enganar o apostolo Pedro ou os irmãos da igreja 

fazendo aquilo, ele achava que DEUS não estava vendo as coisas, como se pudesse enganar a DEUS. Então, 

ele disse: “tu mentiste contra o espirito de DEUS”? Como que DEUS lê a minha mente, a mente de cada 

pessoa? É através do espirito. O espirito é a própria mente de DEUS em nós. Quem conheceu a mente do 

SENHOR? Somente o SENHOR. Então DEUS é espirito, o próprio pensamento de DEUS atua em mim, em 

você, em qualquer pessoa, ao mesmo tempo, em todas as partes do universo. Isso é o espirito de DEUS. Então 

quando Pedro falou a ele: “você não mentiste aos homens, mas mentiste a DEUS”, não tem como você 

separar o Espirito Santo, que é a própria atuação do DEUS único, Dele mesmo. Então, ele só podia falar isso: 

“mentiste a DEUS”.  

Por isso que quando JESUS fala do pecado da blasfêmia, JESUS não cita sobre o Pai: “Quem falar 

alguma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoado; mas quem falar contra o Espirito Santo, não lhe 

será perdoado” (MATEUS 12:32). E não há nenhuma menção do Pai. JESUS fala do pecado contra o Espirito 

Santo, e não menciona o Pai. Porque quando JESUS fala sobre a blasfêmia contra o Espirito Santo, ele não 

menciona o pecado contra o Pai? Em nenhuma das três aparições do Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, 

em nenhuma delas ele fala a respeito de pecar contra o Pai. Porque o próprio Espirito Santo é o Pai. 

Exatamente, o Espirito Santo é o próprio Pai atuante. 

 Agora onde está o erro do dogma trinitariano? É tentar através desta filosofia, desta doutrina, separar, 

criando uma divindade fictícia, imaginaria, na mente da doutrina imaginaria, uma terceira pessoa do qual eles 

fazem hino para ela, adoram ela, como uma terceira pessoa da trindade, e a bíblia não tem isso. Isso acaba 

sendo o que? Acaba sendo a violação do primeiro mandamento da lei de DEUS: “Não terás outros deuses 

diante de mim”. Acaba ferindo a lei de DEUS. É uma forma muito sutil, bastante imperceptível. Somente os 

verdadeiros adoradores que examinam as palavras de DEUS, que buscam crer na palavra de DEUS que vão 

sair deste perigo. Agora se eu não encontro nas escrituras, nenhuma adoração dirigida ao Espirito Santo, não 

encontro nas escrituras, nenhuma oração dirigida ao Espirito Santo? Como agora nós vamos poder entender 

hinos que são feitos dirigidos a terceira pessoa? Adorações a terceira pessoa? Que a bíblia não apresenta. Então 

que doutrina, que ensinamento que tradição é essa que não tem base na palavra de DEUS? Ela é sempre nas 

entrelinhas, montada em achismos e deduções nas entrelinhas da bíblia. Nós começamos a perceber que é um 

mistério realmente. Mas não um mistério da verdade, um mistério do qual Paulo e outros profetizaram que 

ocorreriam para dentro da igreja deturpando o ensino bíblico: “ a vida eterna é esta, que te conheço a ti só 

como único Deus verdadeiro e a Jesus que enviaste”.  

Então meu amado ouvinte, nós ainda iremos dar continuidade a este estudo no próximo sábado, onde 

nós estaremos falando a respeito da preexistência de CRISTO. Se ele preexistiu como ser, no Pai ou se JESUS 

ele veio a ser gerado em Maria, como homem para a nossa salvação? Este assunto também é bastante 

importante para que nós creiamos em JESUS como diz as escrituras.    

 

 

 

 

PERGUNTAS CLASSROOM: 
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1. De acordo com as escrituras, qual a forma correta de adorar a Deus? 

a. Devemos adorar a Deus em espirito. 

b. Devemos adorar a Deus segundo doutrinas, preceitos de homens e opiniões particulares. 

c. Devemos adorar a Deus em espirito e em verdade. 

(ALTERNATIVA CORRETA LETRA C) 

 

2. Qual a afirmação que melhor descreve a natureza de Deus? 

a. De acordo com o Concilio de Niceia e o Credo de Atanásio.  

b. De acordo com apostolo Paulo que há um só Deus, o Pai e Jesus Cristo como Filho de Deus.  

c. Natureza de Deus é trina formada pelo Pai, Filho e o Espirito Santo. 

(ALTERNATIVA CORRETA LETRA B) 

 

3. Qual a expressão incorreta que descreve o Espirito Santo? 

a. Espirito Santo é uma terceira divindade, sendo uma pessoa distinta do Pai e Filho.  

b. É o poder imanente do Pai, sendo a própria presença do Pai, o poder de Deus. 

c. É o poder de Deus, muitas vezes descrito de forma neutra como vento, ar, folego, o 

consolador.  

(ALTERNATIVA CORRETA LETRA A) 

 

4. Quais os símbolos impessoais bíblicos melhor descrevem o espirito de Deus? 

a. Lâmpadas, prata, vento, vaso, selo, chuva.    

b. Agua, vento, floresta, selo, ouro, tempestade.  

c. Fogo, agua, óleo, selo, bomba, lâmpadas. 

 ( ALTERNATIVA CORRETA LETRA C) 

 

5. Que mandamento é violado quando se aceita o dogma da trindade como verdadeiro, criando uma 

divindade fictícia do Espirito Santo separada do Pai? 

a. Segundo mandamento  

b. Primeiro mandamento  

c. Terceiro mandamento 

(ALTERNATIVA CORRETA LETRA B) 

 

6. Em Atos 5:3-4, Ananias é repreendido por Pedro porque: 

a. Mentiu ao Espirito Santo de Deus, retendo parte de sua herdade.  

b. Não pagou o dizimo prometido da sua venda ao apóstolo.  

c. Mentiu ao apóstolo Pedro.  

(ALTERNATIVA CORRETA LETRA A) 

 

 

 

 

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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