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"a deidade de cristo” 
Ao longo dos tempos, criou-se no mundo chamado cristão, um dos dogmas mais absurdos que já se viu em toda história do 
cristianismo. A falsa doutrina da “trindade”. Provaremos com evidências, que isto é uma doutrina anti-bíblica. Em nenhum 
dos sessenta e seis livros que compõem a bíblia, encontraremos esta expressão - “trindade”.De Roma sai esse politeísmo, 
partindo Deus em três. O que ocorre é que no decorrer dos anos, Deus se mostrou de várias maneiras a seu povo, e isso 
confundiu a muitas mentes.

O profeta Isaías em uma de suas profecias, anuncia a vinda do próprio 
Deus sobre esta terra. 

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o principado 
está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, Conse-
lheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. ISAÍAS. 9: 6.

O profeta anuncia o futuro; virá um menino, o que o corre é que este 
menino seria um filho, porém, este menino seria Deus, mas este 
menino também seria o Pai eterno. O que turvou a humanidade, e 
obscureceu a muitos, é que este menino se chamou Jesus. 

Podem alguns dizerem - mas muitas vezes Jesus falou: meu pai, foi 
quem me enviou. O detalhe é que ele tinha que dizer assim, para 
confundi-los, e desta forma, realizar os seus propósitos. Você crê? Se ele 
se revelasse, quem estava ali, alguém teria coragem de crucificá-lo? 
Quem colocaria as mãos em Deus? Paulo escrevendo aos coríntios, 
confirma o que estamos relatando. Ele teve que se ocultar, e jamais 
revelou sua identidade.

A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, “se a 
conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória”. 1ª COR. 2: 8.

João expõe a deidade de Cristo em seu livro histórico, mostrando a 
todos que ali naquele corpo, estava o próprio Deus.

NO PRINCÍPIO era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era 
Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, 
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 
JOÃO. 1: 1 e 14.

Abençoados, a interpretação é muito simples: Antes de existir mundo, 
antes de tudo existir, era o verbo; sua boca é que ordenava a formação 
de todas as coisas, era Deus falando. Essa voz tomou forma, se fez 
menino, depois tornou-se um homem, e esteve entre nós. Jesus era a 
manifestação visível de Deus. Por isso, quem o via, estava vendo ao Pai.

Paulo escrevendo aos colossenses fecha este assunto, não deixando 
margem alguma para que duvidassem que Deus estava em Jesus 
Cristo.

Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade; 
COLOSSENSES. 2: 9.

A trindade é mais um mito criado pela religião e por homens de 
mentes corruptas. A bíblia jamais relatou isto. Já, a deidade está 
descrita, desde as escrituras até o evangelho.
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E sem dúvida alguma 
grande é o mistério da 
piedade: Aquele que se 
manifestou em carne, 
foi justificado em 
espírito, visto dos 
anjos, pregado aos 
gentios, crido no 
mundo, e recebido 
acima na glória. 

1ª TIMÓTEO. 3: 16. 
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Porque um __________ nos nasceu, um __________se nos deu; e o principado está sobre 

os seus ombros; e o seu nome será: _____________, _______________, _________ Forte, 

Pai da ______________, Príncipe da __________. ISAÍAS. 9: 6.

DE ACORDO COM O TEXTOCOMPLETE OS VERSOS E PINTE AS FIGURAS

E sem dúvida alguma ____________é o mistério da ___________: Aquele que se 

manifestou em __________, foi justificado em  __________, visto dos _______, pregado 

aos  _______, crido no mundo, e recebido  acima na _________.  1ª TIMÓTEO. 3: 16. 
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