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Objetivo do Estudo
A série de estudos denominada “Pastores
Trinitários Que Não Seriam Adventistas Hoje”
tem o objetivo de mostrar que vários Pastores
Adventistas que eram trinitarianos não
poderiam se unir à Igreja Adventista do Sétimo
Dia hoje caso escolhessem manter suas
concepções trinitárias que ensinavam que o
Filho de Deus nasceu do Pai antes da fundação
do mundo. Nessa série serão mostradas as
declarações dos pastores trinitários que não
acreditavam na doutrina dos títulos funcionais
que é ensinada hoje pela Igreja Adventista do
Sétimo Dia.

Quem era o pastor Charles L. Boyd?

Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia

Fonte:
https://encyclopedia.adventist.org/article?id=B90L&highlight=
TED%7CNorway

Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia

“Boyd, Charles L.
(1843−1898)
Charles L. Boyd foi um evangelista, líder de conferência e missionário
pioneiro na África do Sul.” {Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo
Dia. Boyd, Charles L. Autor: Brian E. Strayer}

Fonte: https://encyclopedia.adventist.org/article?id=B90L&highlight=TED%7CNorway

A Trindade
Charles L. Boyd

Em 15 de Outubro de 1890, o estudo que foi intitulado de
“A Trindade”, escrito pelo pastor Charles L. Boyd, foi
publicado no periódico Bible Echo And Signs of the Times.

Fonte:
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/BEST/BEST18901
015-V05-20.pdf

Bible Echo and Signs of the Times
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890
“A TRINDADE.
CHAS. L. BOYD
1. Quem criou a terra?
“No princípio criou Deus o céu e a terra.” Gn.
1:1.

2. Quem estava com Deus na criação?
“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava
com Deus, e a Palavra era Deus. ... Todas as
coisas foram feitas por ele.” João 1:1, 3.

3. Quem era essa Palavra?
“E a Palavra foi feito carne, e habitou entre nós.”
“E eu vi, e testemunho de que este é o Filho de
Deus.” João 1:14, 34.

Bible Echo and Signs of the Times
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890

4. Que relação Cristo sustenta com Deus?
“Acerca de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor,
que foi feito da semente de Davi, segundo a
carne, e declarou ser o Filho de Deus.” Rm. 1:3,
4.

5. A quem Cristo dirigiu suas orações?
“Naquele momento, Jesus respondeu e disse:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra...
Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti.”
Mt. 11:25, 26.

Bible Echo and Signs of the Times
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890
6. Segundo a forma de quem, ou imagem,
Cristo foi criado?
“Que, sendo em forma de Deus, não teve por
usurpação ser igual a Deus.” “O qual, sendo o
resplendor de sua glória, e a imagem expressa
de sua pessoa.” Fp. 2:6; Hb. 1:3.

7. Que testemunho o Salvador presta de si
mesmo?
“Ninguém viu a Deus em qualquer tempo; o
Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o
declarou.” João 1:18.

8. Que palavras foram dirigidas a Cristo no
começo da sua existência?
“O Senhor me disse: Tu és meu Filho; neste dia
Eu te gerei.” Sl. 2:7.

Bible Echo and Signs of the Times
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890

9. Cristo existiu antes de seu advento na
terra?
“E agora, Ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com
aquela glória que Eu tinha contigo antes que o
mundo existisse.” João 17:5.

10. Como o Pai é revelado ao homem?
“Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele
a quem o Filho o quiser revelar.” Mt. 11:27.

11. Onde estava o Pai quando o Filho estava
na terra?
“Pai nosso que estás no céu.” Mt. 6:9.

Bible Echo and Signs of the Times
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890
12. Quando sua obra foi concluída na terra, para
quem ele deveria voltar?
“Eu subo para meu Pai, e vosso Pai; e para meu Deus,
e vosso Deus.” “Então, depois de ter falado o Senhor
com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita
de Deus.” João 20:17; Marcos 16:19.

13. O que éramos por natureza?
“E éramos por natureza filhos da ira, como os outros
também.” Ef. 2:3.

14. Como o homem se torna filho de Deus?
“Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder
de se tornarem os filhos de Deus.” “Tendo nascido
novamente, não de semente corruptível, mas da
incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e
permanece para sempre.” João 1:12; 1 Pe. 1:23

Bible Echo and Signs of the Times
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890
15. Como o Salvador descreve a natureza desse
nascimento?
“Se um homem não nascer da água e do Espírito, ele
não pode entrar no reino de Deus.” João 3:5.

16. Como o apóstolo chama essa recepção na família
celestial?
“Deus enviou o seu Filho... para que recebêssemos a
adoção de filhos.” Gl. 4:4, 5.

17. Depois de cumprir sua obra de agência no
novo nascimento, o que o Espírito faz?
“O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso
espírito, de que somos filhos de Deus.” “Mas o
Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará
em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e
vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto
Eu vos tenho dito.” Rm. 8:16; João 14:26.

Bible Echo and Signs of the Times
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890

18. De onde vem o Espírito Santo?
“Mas, quando vier o Consolador, que Eu vos
enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que procede do Pai, ele dará testemunho de mim.”
João 14:26; 15:26.

19. Qual foi a oração do Salvador por seus filhos
adotivos?
“Pai santo, guarda em teu próprio nome aqueles
que tu me deste, para que eles sejam um, assim
como nós somos.” “Eu neles, e tu em mim, para que
eles possam ser perfeitos em unidade.” João 17:11,
23.

Bible Echo and Signs of the Times
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890
20. Em que sentido eles deveriam ser um?
“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em
mim, e Eu em ti; que também eles sejam um em
nós. ... E dei-lhes a glória que tu me deste, para que
sejam um, como nós somos um.” João 17:21, 22.

21. Então, como a igreja na terra está operando
sob o comando direto e a agência dos três
personagens distintos no céu, para o aumento
da família celestial, em nome de quem
devemos adotá-los nesta família?
“Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo.” Mt. 28:19.” {Bible Echo and Signs of the

Times. A Trindade. Autor: Charles L. Boyd.
Data de Publicação: 15 de Outubro de 1890.
Página 315. Grifos meus em amarelo}
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Uma Concepção Trinitária Diferente da Concepção
Trinitária da Atual Igreja Adventista do Sétimo Dia
O Deus Criador: uma Pessoa – o Pai de Jesus Cristo

O pastor Charles L. Boyd tinha uma concepção trinitária diferente da
concepção trinitária que foi oficializada em 1980 pela IASD, pois em sua
concepção ele ensinava que o Deus Criador de tudo era o Pai de Jesus
Cristo, não sendo, portanto, um Deus Criador que era uma unidade de
três pessoas coeternas e coiguais. O pastor Charles L. Boyd escreveu:
“1. Quem criou a terra?
“No princípio criou Deus o céu e a terra.” Gn. 1:1.
2. Quem estava com Deus na criação?
“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era
Deus. ... Todas as coisas foram feitas por ele.” João 1:1, 3.
3. Quem era essa Palavra?
“E a Palavra foi feito carne, e habitou entre nós.” “E eu vi, e testemunho de
que este é o Filho de Deus.” João 1:14, 34.” {Bible Echo and Signs of the
Times. A Trindade. Autor: Charles L. Boyd. Data de Publicação: 15 de
Outubro de 1890. Página 315. Grifos meus em amarelo}
O pastor Charles L. Boyd ensinou que Deus criou o céu e a terra e que a
Palavra, o Filho de Deus, estava com Deus na criação. Isso significa que o
Deus que criou o céu e a terra é uma Pessoa: o Pai de Jesus Cristo.

O ensino sobre o Deus Criador do pastor Charles L. Boyd é muito diferente
do ensino que encontramos no livro A Trindade que ensina que o Deus
Criador fala de Si mesmo no plural, o que indica que o Deus Criador era
mais de uma pessoa.
“Ao lermos o livro de Gênesis, encontramos as linhas finais de evidência no
tocante à unidade pessoal das pessoas da Divindade. Gênesis 1:26 relata o
Deus Criador dizendo: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a
nossa semelhança.” Nesta passagem, Deus fala de Si mesmo no plural.”
{Woodrow Whidden. Jerry Moon. John W. Reeve. Livro: A Trindade. 2ª
Edição. Página 40. Grifos meus}

O pastor Charles L. Boyd não aceitava esse ensino sobre o Deus Criador,
pois ele cria que o Deus Criador era uma Pessoa: o Pai de Jesus Cristo.

Uma Concepção Trinitária Diferente da Concepção
Trinitária da Atual Igreja Adventista do Sétimo Dia
O Filho de Deus: um Ser criado por Deus na eternidade

O pastor Charles L. Boyd tinha uma concepção trinitária diferente da
concepção trinitária da atual IASD, pois em sua concepção Boyd
ensinava que Cristo foi criado na forma de Deus (como um Ser Divino) e
que Ele (Cristo) começou a existir antes que o mundo existisse.
“6. Segundo a forma de quem, ou imagem, Cristo foi criado?
“Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.” “O
qual, sendo o resplendor de sua glória, e a imagem expressa de sua pessoa.” Fp.
2:6; Hb. 1:3.

7. Que testemunho o Salvador presta de si mesmo?
“Ninguém viu a Deus em qualquer tempo; o Filho unigênito, que está no seio do
Pai, ele o declarou.” João 1:18.

8. Que palavras foram dirigidas a Cristo no começo da sua existência?
“O Senhor me disse: Tu és meu Filho; neste dia Eu te gerei.” Sl. 2:7.

9. Cristo existiu antes de seu advento na terra?
“E agora, Ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que Eu tinha
contigo antes que o mundo existisse.” João 17:5.” {Bible Echo and Signs of

the Times. A Trindade. Autor: Charles L. Boyd. Data de Publicação: 15 de
Outubro de 1890. Página 315. Grifos meus}

O pastor Charles L. Boyd considerou que os termos “criado” e
“gerado possuíam o mesmo significado.
“6. Segundo a forma de quem, ou imagem, Cristo
foi criado?
“Que, sendo em forma de Deus, não teve por
usurpação ser igual a Deus.” “O qual, sendo o
resplendor de sua glória, e a imagem expressa de sua
pessoa.” Fp. 2:6; Hb. 1:3.
7. Que testemunho o Salvador presta de si mesmo?
“Ninguém viu a Deus em qualquer tempo; o Filho
unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou.” João
1:18.
8. Que palavras foram dirigidas a Cristo no começo da
sua existência?
“O Senhor me disse: Tu és meu Filho; neste dia Eu te
gerei.” Sl. 2:7.” {Bible Echo and Signs of the Times. A
Trindade. Autor: Charles L. Boyd. Data de Publicação:
15 de Outubro de 1890. Página 315. Grifos meus}

O pastor Charles L. Boyd se afastou do ensino dos Pioneiros Fundadores
da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao ensinar um tipo de doutrina da
Trindade, visto que o ensino dos Pioneiros Fundadores da IASD rejeitava
todos os tipos de doutrina da Trindade.
O pastor Charles L. Boyd também se afastou do ensino dos Pioneiros
Adventistas quando ele considerou que os termos “criado” e “gerado”
possuíam o mesmo significado. Esse não era o ensino dos Pioneiros
Fundadores da IASD e dos Adventistas do Sétimo Dia em 1883, visto que
nesse ano o pioneiro Wolcott Hackley Littlejohn deixou bem claro que os
Adventistas do Sétimo Dia, incluindo as pessoas que fundaram a IASD,
acreditavam que Cristo era um Ser gerado do Pai, não um Ser criado, e por
esse motivo Ele poderia ser chamado de Deus e adorado como tal. Visto
que Cristo é o Filho gerado do Pai, Ele herdou a mesma natureza divina do
Pai, e tal fato é algo que nunca aconteceu com os seres criados.
O pioneiro Wolcott Hackley Littlejohn deixou claro que os Adventistas do
Sétimo Dia acreditavam que Cristo foi gerado do Pai e que em algum lugar
nas eras eternas do passado houve um ponto em que Cristo veio à
existência.

Wolcott Hackley Littlejohn

A Crença dos Pioneiros Fundadores da
IASD no Filho de Deus
“96. — CRISTO NÃO É UM SER CRIADO.
Você poderia me ajudar com as escrituras que
dizem claramente que Cristo é um ser criado? J. C.
Resp. Você está enganado ao supor que os
Adventistas do S. D. ensinam que Cristo foi
criado. Eles acreditam, pelo contrário, que ele
foi “gerado” do Pai, e que ele pode ser chamado
de Deus adequadamente e adorado como tal.
Eles acreditam, também, que o mundo e tudo o que
existe foi criado por Cristo em conjunto com o Pai.
Eles acreditam, no entanto, que em algum lugar
nas eras eternas do passado houve um ponto
em que Cristo veio à existência.

A Crença dos Pioneiros Fundadores da
IASD no Filho de Deus
Eles pensam que é necessário que Deus tenha
precedido a Cristo em seu ser, para que Cristo
pudesse ter sido gerado dele e sancionar a ele a
relação de filho. Eles se apegam à personalidade
distinta do Pai e do Filho, rejeitando como absurdo
aquele aspecto do Trinitarianismo que insiste em
que Deus, Cristo e o Espírito Santo são três pessoas,
e ainda assim uma pessoa. Os Adventistas do S. D.
sustentam que Deus e Cristo são um no sentido em
que Cristo orou para que seus discípulos fossem
um; i. e., um em espírito, propósito e trabalho. Veja
“Princípios Fundamentais dos Adventistas do S. D”,
publicado neste Escritório. Preço: 4 cts.” {The
Advent Review and Sabbath Herald. Perguntas
das Escrituras. RESPOSTA DE W. H. LITTLEJOHN.
96. — CRISTO NÃO É UM SER CRIADO. Data de
Publicação: 17 de Abril de 1883. Página 250.
Grifos meus}

A Crença dos Pioneiros Fundadores da
IASD no Filho de Deus

A Crença dos Pioneiros Fundadores da
IASD no Filho de Deus

Fonte:
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH188
30417-V60-16.pdf

Qual é a diferença entre os termos
“criado” e “gerado”?

Em 1º de Abril de 1909 o estudo “A Epístola aos Hebreus. Cap.
1. 5. A Cabeça Divina da Família Humana” foi publicado no
periódico The Present Truth. Esse estudo mostra a diferença
entre os termos “criado” e “gerado”.

Fonte: https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/PT/PT19090401-V25-13.pdf

“Jesus é muito mais do que um anjo; Ele é o Filho
de Deus, feito semelhante ao Seu Pai, tendo poder
para criar e sustentar o universo. Este Ser
infinitamente poderoso e divino fez a purificação
dos nossos pecados; Ele está assentado à destra do
trono, tendo se tornado, como nosso Salvador e
Advogado, muito melhor do que os anjos, pois Sua
herança original era maior do que a deles.
Nenhum anjo pode se comparar ao Ser Onipotente
que é nosso Representante e Advogado na
presença de Deus.

Enquanto examinamos as evidências de Sua
divindade, lembremo-nos de que, por mais
exaltado que Ele seja, o Filho de Deus é nosso
Redentor Todo-poderoso. Sua glória e poder são
empregados em nosso favor, para que sejamos
libertos do domínio do pecado. Quando pensamos
em nosso Salvador, lembremo-nos de que Ele não
é meramente um ser celestial semelhante aos
anjos, mas o Criador de todos os anjos; que em
Suas mãos está todo o poder do universo; que
o esplendor da glória divina irradia Dele;
então a certeza de Sua divindade nos trará um
aumento de confiança em Seu poder para
salvar.

Porque a qual dos anjos disse Ele alguma vez: Tu és
Meu Filho, neste dia Eu Te gerei? E outra vez: Eu serei
para Ele um Pai, e Ele será para Mim um Filho?
Versículo 5.
Os anjos vieram à existência por um ato de
criação; Cristo foi gerado de Seu Pai. Podemos,
talvez, apreciar algo da diferença quando
concebemos um homem fazendo algum objeto
pelo exercício de sua força e habilidade, e então o
mesmo homem gerando um filho. A obra de suas
mãos pode ser feita como lhe agrada; pode revelar
mais ou menos de sua habilidade e caráter; pode
ser projetada para honra ou para algum propósito
vil. Mas quando um homem gera um filho, ele só
pode fazê-lo transmitindo a si mesmo.

Ele dá a seu filho tudo o que ele tem para dar,
nada retendo, e deseja muito dar a seu filho o
maior grau possível de vigor e saúde. E, quando o
filho nasce, ele tem satisfação pessoal e prazer em
equipá-lo no mais alto grau para sua carreira na
vida. Nenhum pai verdadeiro está satisfeito a menos
que tenha dado a seu filho tudo o que está em seu
poder conceder a ele. Portanto, Cristo, como Filho
de Deus, recebeu de Seu Pai divino tudo o que a
existência do Pai abrangia. Ele era a imagem
expressa da pessoa de Seu Pai e Herdeiro de
todas as coisas que o Pai possuía. Tudo o que um
pai pode ser para um filho, esse Deus era para
Seu Filho; tudo o que um filho poderia ser para
um pai, esse Cristo era para Ele.

Não podemos fixar um momento em que as
palavras: “Tu és Meu Filho, neste dia Eu Te
gerei”, se aplicam pela primeira vez. Quando
voltamos ao início das coisas criadas,
encontramos Cristo dotado de infinito poder e
sabedoria, capaz de lançar as bases do universo
e trazer mundos à existência à Sua vontade.
{The Present Truth. A Epístola aos Hebreus.
Cap. 1. 5. A Cabeça Divina da Família
Humana. Data de Publicação: 1º de Abril de
1909. Página 197. Grifos meus em amarelo}
Fonte:
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/PT/PT1909
0401-V25-13.pdf
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Charles L. Boyd
Um Trinitário Que Não Seria Membro da IASD Hoje

Charles L. Boyd
Um Trinitário Que Não Seria Membro da IASD Hoje
Se o pastor Charles L. Boyd estivesse vivo hoje e
decidisse manter a sua crença na sua concepção
trinitária ele não poderia pertencer à
denominação Adventista do Sétimo Dia visto
que ele rejeitaria a concepção trinitária que
ensina a doutrina dos títulos funcionais que
afirma que Jesus passou a ser o Filho de Deus
apenas em Sua encarnação.

O pastor Charles L. Boyd ensinava que Cristo foi
criado na forma de Deus, começando a existir
antes do mundo existir quando Ele foi gerado
do Pai. Ele entendia que os termos “criado” e
“gerado” tinham o mesmo significado,
contrariando
o
ensino
dos
Pioneiros
Fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia
como foi apresentado pelo pioneiro Wolcott
Hackley Littlejohn em 17 de Abril de 1883.

