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Aqui está a paciência dos santos; aqui estão
aqueles que guardam os mandamentos de
Deus e a fé de Jesus. Bíblia, Novo Testamento,
Apocalipse, Cap. 14, vers. 12

036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 05 Formato 105 x 148 m

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Pereira, Arnaldo
Quem é Jesus? / Arnaldo Pereira. -- 1. ed. -Recife, PE : Ed. do Autor, 2020.
Bibliografia
ISBN 978-65-00-12182-7
1. Doutrina cristã 2. Espírito Santo 3. Jesus
Cristo - Amigos e associados 4. Jesus Cristo Biografia - Ensinamento bíblico I. Título.

20-48971

CDD-232.901
Índices para catálogo sistemático:

1. Jesus Cristo : Biografia : Doutrina cristã
232.901
Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 06 Formato 105 x 148 m

Sumário
Introdução...................................................................... 5
CAPÍTULO 1 - Jesus, o filho de Deus......................7
Momentos de Jesus......................................................... 9
No Céu, antes da encarnação................................. 9
Jesus na Terra como homem.................................. 10
No Céu após vir à Terra.......................................... 12
CAPÍTULO 2 - Jesus é um outro deus?...................15
CAPÍTULO 3 - O maior engano de Satanás............19
A Trindade....................................................................... 19
Três pessoas numa única pessoa............................ 22
As três pessoas são iguais em autoridade............. 24
As três pessoas são co-eternas............................... 28
Versículos que os teólogos usam para evidenciar a
Trindade............................................................................ 34
CAPÍTULO 4 - O Espírito Santo.............................39
O trabalho dos anjos....................................................... 40
Filipe batiza um alto oficial etíope........................ 41
Cura de Saulo por Ananias..................................... 43
Conversão de Cornélio........................................... 45

036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 07 Formato 105 x 148 m

CAPÍTULO 5 - Conclusão.......................................51
Quem está no trono no Céu?.................................. 57
A quem devemos adorar?........................................ 58
CAPÍTULO 6 - A advertência de Deus....................61
Referências....................................................................... 66
Anexo................................................................................ 67
Imagens da versão Bíblia de Jerusalém........................ 67
Glossário.......................................................................... 71

036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 08 Formato 105 x 148 m

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta, segundo as Escrituras Sagradas, quem é Jesus. Muitos que professam hoje em
dia crer n’Ele, não estão compreendendo quem Ele é.
Os líderes religiosos não estão ensinando quem é Jesus
(Oséias 4:6); alguns porque não entendem, outros porque não têm interesse. No entanto, a grande dificuldade
se dá porque a maioria do professo povo de Deus não lê
e não estuda mais a Bíblia.
Oséias 4:6
6 O meu povo foi destruído por falta de conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste
da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de
teus filhos.
O material é bastante resumido para facilitar a sua
verificação. Não foi feito um aprofundamento maior do
assunto para que o texto não se tornasse muito extenso,
de forma a desanimar a sua leitura.
O livreto está dividido em seis capítulos: o capítulo 1 explica quem é Jesus; o capítulo 2 analisa os textos bíblicos que muitos usam para afirmar que Jesus é
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por Ele mesmo Deus; o capítulo 3 apresenta o grande
engano de Satanás ao mundo, principalmente entre os
cristãos; o capítulo 4 faz uma breve apresentação do Espírito Santo; o capítulo 5 mostra a conclusão do estudo;
e o capítulo 6 exibe a advertência de Deus ao Seu povo
nestes últimos dias deste mundo.
Necessário se faz esclarecer que em algumas passagens foi escrito “Espírito Santo” iniciando com letra
maiúscula, não por tratar-se de uma pessoa, mas porque é uma referência ao Espírito de Deus.
Como fonte de pesquisa dos versículos bíblicos, foi
utilizada a Bíblia versão King James Fiel 1611.
Não é intenção deste escrito desmerecer, ou mesmo ofender, qualquer pessoa, independentemente da
sua crença. Muito pelo contrário, tem como objetivo
alertar sobre os dias difíceis que já estamos vivendo e
da breve volta de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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CAPÍTULO 1
Jesus, o Filho de Deus

M

uitas suposições têm sido feitas sobre quem é Jesus, e esta já era a preocupação de Jesus na Sua
passagem entre nós como homem (Mateus 16:13-17).
Fala-se que teria sido Ele um grande homem, um ser
de espírito evoluído, um profeta, um ser superior, etc.
Outros podem falar que Jesus é: o Pão da vida; a luz; o
caminho, a verdade e a vida. Mas e nós que cremos em
Jesus e O tomamos como nosso salvador e senhor, o
que dizemos?
Neste mundo, ninguém tem mais autoridade para
falar d’Ele, senão a palavra de Deus, e é por ela que
abordaremos tão importante questão.
Em Mateus 16:13-17, Jesus pergunta aos discípulos
quem Ele é e confirma a resposta de Pedro como revelada por Seu próprio Pai, que está no Céu. Ele é o Filho
de Deus, o Salvador da humanidade.
Mateus 16:13-17
13 Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem
dizem os homens, que eu, o Filho do homem,
sou?
Quem é Jesus | 7 | Capítulo 1
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14 E eles disseram: Alguns dizem que és João, o
Batista; outros Elias, e outros Jeremias, ou um
dos profetas.
15 Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu
sou?
16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo.
17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Abençoado
és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não
revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no
céu.
As Escrituras Sagradas nos dizem que somente os
que reconhecem Jesus como o Filho de Deus têm também o Pai (1 João 4:15, 5:5,12).
1 João 4:15
15 Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de
Deus, Deus habita nele, e ele em Deus.
1 João 5:5
5 Quem é o que vence o mundo, senão aquele
que crê que Jesus é o Filho de Deus?
1 João 5:12
12 Aquele que tem o Filho tem a vida; e aquele
que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Quem é Jesus | 8 | Capítulo 1
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Outros versículos que mostram Jesus como o Filho
de Deus.
Mateus 8:29; 27:54
Marcos 3:11; 5:7; 14:61; 15:39
Lucas 1:35; 4:40-41; 8:28; 22:70
Atos 09:19-20
II Coríntios 1:19
Gálatas 3:26
Efésios 1:3; 4:13-14
João 01:34, 49; 6:68-69; 10:36; 11:4, 14, 27; 19:7; 20:31.
Momentos de Jesus
No Céu, antes da encarnação
No Céu, antes de vir à Terra, Jesus tinha todos os
atributos de Deus: onisciência, onipotência, onipresença, vida em si mesmo... (João 3:16, 5:26; Colossenses
1:19, 2:9).
João 3:16
16 Porque Deus amou tanto ao mundo que ele
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Quem é Jesus | 9 | Capítulo 1
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João 5:26
26 Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo.
Colossenses 1:19
19 Porque foi do agrado do Pai que nele toda a
plenitude habitasse,
Colossenses 2:9
9 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Jesus não se tornou O Filho de Deus quando veio à
Terra, como dizem alguns teólogos, mas já era quando
ainda estava no Céu (João 10:36).
João 10:36
36 àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao
mundo, dizeis vós: Tu blasfemas, porque eu disse: Eu sou filho de Deus?
Jesus na Terra como homem
Na Terra, Jesus viveu como homem. Nenhum poder divino possuía, mas todos os Seus milagres foram
feitos mediante a ação dos anjos, provenientes da Sua
comunhão com Deus, propiciada por Suas orações e
jejum. Em Mateus 4:5-6, o próprio maligno diz como
Quem é Jesus | 10 | Capítulo 1
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Jesus era protegido pelos anjos, proteção esta que está
à disposição de qualquer homem, bastando para isso
ter perfeita comunhão com Deus. Revestindo a Sua divindade da humanidade, tornou-se menor que os anjos
(Hebreus 2:9). No entanto, tinha origem divina (Mateus
3:17), mesmo sem os poderes divinos.
Mateus 4:5-6
5 Então o diabo o levou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo;
6 e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de
aqui abaixo; porque está escrito: Ele dará ordens
aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te
sustentarão, para que nunca tropeces com o teu
pé em alguma pedra.
Hebreus 2:9
9 Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco
menor do que os anjos, por causa do sofrimento
da morte, coroado com glória e honra, para que
pela graça de Deus pudesse provar a morte no
lugar de cada homem.
Mateus 3:17
17 E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu
Filho amado, em quem me comprazo.
Quem é Jesus | 11 | Capítulo 1
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No Céu após vir à Terra
Jesus tem todos os atributos de Deus:onisciência,
onipotência, onipresença vida em si mesmo...
(Colossenses 1:19, 2:9; João 20:17, 16:27).
Colossenses 1:19
19 Porque foi do agrado do Pai que nele toda a
plenitude habitasse,
Colossenses 2:9
9 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
João 20:17			
17 Disse-lhe Jesus: Não me retenhas porque eu
ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com
meus irmãos, e dize-lhes: Eu subo para meu Pai,
e vosso Pai; e para meu Deus, e vosso Deus.
João 16:27
27 porque o Pai mesmo vos ama, porque vós me
amastes, e crestes que eu vim de Deus.
Jesus subiu ao Céu para receber do Pai a mesma
glória que tinha antes de descer à Terra. Mas agora possui também a natureza humana. O apóstolo Paulo se
refere a Jesus como homem (I Timóteo 2:5), porque Ele
Quem é Jesus | 12 | Capítulo 1
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viveu e testemunhou como ser humano quando esteve aqui na Terra (Hebreus 2:16-18); e reteve a natureza
humana. Por isso, hoje nos chama de irmãos (Mateus
28:10, Romanos 8:29, Hebreus 2:11). E quando falo natureza, refiro-me às características espirituais e emocionais do ser humano e não ao corpo em si. E quando
menciono corpo, digo a substância; pois, em qualquer
momento da existência do homem, ele sempre foi pó
da Terra. Jesus não poderia nem pode ficar preso a essa
realidade material.
I Timóteo 2:5
5 Porque há um só Deus e um só mediador entre
Deus e os homens, o homem Jesus Cristo,
Hebreus 2:16-18
16 Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão.
17 Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que
fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em
todas as coisas que pertencessem a Deus, para
operar a reconciliação por causa dos pecados do
povo.
Quem é Jesus | 13 | Capítulo 1
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18 Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo
tentado, ele pode socorrer aos que são tentados.
Mateus 28:10
10 Então lhes disse Jesus: Não temais; ide dizer
a meus irmãos que vão à Galileia, e lá me verão.
Romanos 8:29
29 Para quem ele conheceu antes, ele também os
predestinou para serem conformes à imagem de
seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito
dentre muitos irmãos.
Hebreus 2:11
11 Porque tanto o que santifica, como os que são
santificados, são todos de um; por cuja causa ele
não se envergonha de lhes chamar de irmãos,

Quem é Jesus | 14 | Capítulo 1
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CAPÍTULO 2
Jesus é um outro deus?

A

lguns talvez usem outros versículos para afirmar
que (Jesus é Deus, ou o próprio Deus) Jesus sempre
existiu por Ele mesmo como Deus. Citam, por exemplo,
João 14:08-09. Ou até mesmo que Ele e o Pai são uma
única pessoa. Mas Ele próprio não diz ser Deus, mas
a própria imagem do Pai. Os versículos João 14:10-11
confirmam esta conclusão. Os versículos não corroboram para considerar um segundo Deus, ou mesmo
um outro Deus. Pelo contrário, Jesus, sendo o Filho de
Deus, é a Sua própria imagem, como também dizemos
do filho de uma pessoa ser imagem e semelhança dela
própria; e está no Pai porque tem a mesma natureza,
caráter e propósito.
João 14:8-11
8 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e
isso nos é suficiente.
9 Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem
tem visto a mim, tem visto o Pai, e como então tu
dizes: Mostra-nos o Pai?
Quem é Jesus | 15 | Capítulo 2
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10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai
está em mim? As palavras que eu vos digo, não as
digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece
em mim, é quem faz as obras.
11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai, em mim;
ou senão, crede-me por causa das obras em si.
Vejamos outros versículos que muitos usam para
afirmar que Jesus é Deus:
Em João 20:24-31, Tomé chama Jesus de Deus, mas
Jesus nada responde. Logo após, o apóstolo João reafirma quem é Jesus.
João 20:24-31
24 Mas Tomé, um dos doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus.
25 Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós
vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que
eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não
puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei.
26 E, oito dias depois, estavam outra vez os seus
discípulos dentro, e com eles Tomé; então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no
meio, e disse: Paz seja convosco.
Quem é Jesus | 16 | Capítulo 2
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27 Então, ele disse para Tomé: Põe aqui o teu
dedo, e vê as minhas mãos, põe aqui a tua mão e
põe-na no meu lado; não sejas sem fé, mas crente.
28 E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e
meu Deus.
29 Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu
creste; abençoados são os que não viram, e creram.
30 E muitos outros sinais, que não estão escritos
neste livro,
verdadeiramente Jesus fez na presença de seus
discípulos.
31 Mas estes estão escritos, para que possam crer
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que,
crendo, tenhais vida através do seu nome.
No versículo 31, o apóstolo João deixa bem claro
porque Tomé chamou Jesus de Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Sendo assim, também é Deus, ainda mais
porque é do agrado do Pai que seja assim.
Em Filipenses 2:5-6, a Palavra mesma diz que Jesus era proveniente de Deus, mas não quis ser igual a
Deus.
Quem é Jesus | 17 | Capítulo 2
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Filipenses 2:5-6
5 Que haja em vós a mesma mente que houve
também em Cristo Jesus:
6 Que, sendo em forma de Deus, não teve por
usurpação ser igual a Deus.

Quem é Jesus | 18 | Capítulo 2
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CAPÍTULO 3
O maior engano de Satanás
A Trindade

E

xiste um ser que não quer que Jesus seja o Filho de
Deus. Ele caiu do Céu, por ciúme e inveja do unigênito de Deus. Disse que seria maior do que o próprio
Deus (Isaías 14:12-14).
Isaías 14:12-14
12 Como caíste do céu, Ó Lúcifer, filho da manhã! Tu, que foste derrubado à terra, que enfraquece as nações!
13 Porque tu tens dito em teu coração: Eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono
acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei
sobre o monte da congregação, nos lados do norte.
14 Eu ascenderei acima das alturas das nuvens.
Eu serei semelhante ao Altíssimo.
Por isso, tem feito tudo para tirar do homem o
entendimento de quem é Jesus. Afinal, por que Jesus,
quando esteve na Terra, foi morto? Basicamente por
dois motivos: porque guardou e confirmou a Lei de
Deus (Mateus 05:17; 12:10).
Quem é Jesus | 19 | Capítulo 3
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Mateus 5:17
17 Não penseis que eu vim destruir a lei ou os
profetas; eu não vim para destruir, mas para
cumprir.
Mateus 12:10
10 E eis que ali estava um homem que tinha sua
mão seca. E eles perguntaram, para o acusarem,
dizendo: É lícito curar no dia do shabat?
E por revelar-se como o Filho de Deus (João 10:2933, 36).
João 10:29-33, 36
29 Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos; e nenhum homem pode arrancá-las da mão
de meu Pai.
30 Eu e o meu Pai somos um.
31 Então, os judeus pegaram outra vez pedras
para o apedrejarem.
32 Respondeu-lhes Jesus: Muitas obras boas da
parte de meu Pai eu vos tenho mostrado; por
qual dessas obras me apedrejais?
33 Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te
apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasQuem é Jesus | 20 | Capítulo 3
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fêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus.
36 àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao
mundo, dizeis vós: Tu blasfemas, porque eu disse: Eu sou filho de Deus?
Os apóstolos João, Paulo e Pedro nos advertiram
para cuidarmos de não sermos enganados. O próprio
Jesus alertou que, se possível fosse, o maligno enganaria
os próprios escolhidos. Mas que engano é esse? Satanás
engendrou uma mentira tão sutil, que tem levado todo
o professo povo de Deus ao engano. Criou uma doutrina que penetrou na igreja cristã primitiva no século IV
(Concílio de Niceia, 325 dC): a doutrina da Trindade,
principal doutrina católica, que destrói a personalidade
de Deus e do Seu Filho, Jesus Cristo.
Conforme pesquisa no site oficial da Igreja Católica, temos:
Papa Eugénio IV, Concílio de Florença, sessão 8,
22 de Novembro de 1439, ex cathedra: “Em sexto
lugar, oferecemos aos enviados esta compendiosa
regra de fé que se segue, composta pelo bem-aventurado Atanásio1, que é a seguinte:
1 - Atanásio de Alexandria, dito o Grande ou o Confessor, chamado também de o Apostólico na
Igreja Ortodoxa Copta, foi o vigésimo arcebispo de Alexandria. Seu episcopado durou 45 anos, dos
quais dezessete ele passou exilado, em cinco ocasiões diferentes e por ordem de quatro diferentes
imperadores romanos. Wikipédia Nascimento: 296 d.C., Alexandria, Egito. Falecimento: 2 de
maio de 373 d.C., Alexandria, Egito Nome completo: Athanasius Formação: Escola Catequética de
Alexandria Morte: 2 de maio de 373 (77 anos) em Alexandria, no Egito
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“Quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica. Porque aquele que não a
professar, integral e inviolavelmente, perecerá
sem dúvida por toda a eternidade. Ora, isto é a
fé católica: nós cultuamos um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade; sem confundir
as Pessoas nem dividir a substância; pois uma
é a pessoa do Pai, outra a do Filho, e outra a
do Espírito Santo, mas a sua glória é igual, e
a sua majestade co-eterna (…) E nesta Trindade, nada é primeiro ou último, nada maior
ou menor, mas são as três pessoas co-eternas e
co-iguais umas com as outras, de forma que,
como foi dito anteriormente, em tudo deve ser
cultuada tanto a Unidade na Trindade quanto a Trindade na Unidade. Quem, pois, quiser
salvar-se, deve pensar assim a respeito da Trindade.”.
Analisemos cada parte desta doutrina.
Três pessoas numa única pessoa
um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade; sem confundir as Pessoas nem dividir a
substância; pois uma é a pessoa do Pai, outra
a do Filho, e outra a do Espírito Santo.
Quem é Jesus | 22 | Capítulo 3
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Os teólogos que assim pregam, quando questionados, dizem ser um mistério. Mas, o que nos diz a
Palavra de Deus? (Deuteronômio 6:4; Efésios 4:4-6; 1
Coríntios 8:6; 1 Timóteo 2:5).
Deuteronômio 6:4
4 Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus é o único
Senhor.
Efésios 4:4-6
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;
6 um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos,
e por todos, e em todos.
I Coríntios 8:6
6 todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de
quem são todas as coisas, e nós nele; e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas,
e nós por ele.
I Timóteo 2:5
5 Porque há um só Deus e um só mediador entre
Deus e os homens, o homem Jesus Cristo,
Quem é Jesus | 23 | Capítulo 3
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Como visto nos versículos acima, há um só Deus, o
Pai, de quem são todas as coisas.
Romanos 8:9
9 Mas, vós não estais na carne, mas no Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora,
se algum homem não tem o Espírito de Cristo,
esse não é dele.
O Espírito de Deus e de Seu Filho é o mesmo, a
glória do Pai e do Filho (Romanos 8:9). Como pode o
mesmo Espírito ser uma outra pessoa?		
As três pessoas são iguais em autoridade
O que nos diz a Bíblia? Explanamos abaixo a hierarquia no Céu.
No Céu, Deus ocupa a posição hierárquica mais
elevada, vindo depois Jesus e, logo após, os anjos, conforme suas posições (João 5:19, 22, 27, 30, 37; 14:28).
João 5:19, 22, 27, 30, 37
19 Então, respondeu Jesus e disse-lhes: Na verdade, na verdade eu vos digo: O Filho não pode
fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o
Pai fazendo; porque todas as coisas que ele faz, o
Filho também da mesma forma o faz.
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22 Porque o Pai a nenhum homem julga, mas
confiou ao Filho todo o juízo;
27 E deu-lhe autoridade para também executar
julgamento, porque ele é o Filho do homem.
30 Eu não posso fazer nada por mim mesmo;
como eu ouço, eu julgo; e o meu juízo é justo,
porque não busco a minha própria vontade, mas
a vontade do Pai que me enviou.
37 E o próprio Pai, que me enviou, tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz,
nem vistes a sua forma.
João 14:28
Ouvistes o que eu vos disse: Eu vou e voltarei a
vós. Se me amásseis, alegrar-vos-íeis por eu ter
dito: Eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior
do que eu.
Muitos teólogos (os Gamaliel’s, Atos 5:34, 22:3,
modernos) dizem que Jesus está falando como homem.
Mas vejamos o que é dito em I Coríntios 15:27-28.
I Coríntios 15:27-28
27 Porque ele colocou todas as coisas debaixo de
seus pés. Mas, quando ele diz que todas as coisas
lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele
que colocou todas as coisas sob ele.
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28 E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará
àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que
Deus possa ser tudo em todos.
Certamente, aqui não se trata de Jesus como homem, mas como o eterno Filho de Deus no Céu. Se ainda assim questionam, mostramos João 20:17, em que
Jesus não falava mais como homem, pois já havia sido
ressuscitado e subiria ao Pai para ser glorificado, e Ele
próprio diz que o Pai é Seu Deus.
João 20:17
17 Disse-lhe Jesus: Não me retenhas porque eu
ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com
meus irmãos, e dize-lhes: Eu subo para meu Pai,
e vosso Pai; e para meu Deus, e vosso Deus.
Não significa dizer que o Pai é de forma ou substância diferente do filho, assim como o marido exercendo na família posição hierárquica acima da esposa não
a desmerece, nem a torna um ser de qualidade inferior
ao marido (I Coríntios 11:3; Efésios 5:22-23).
I Coríntios 11:3
3 Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo
homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem; e a cabeça de Cristo é Deus.
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Efésios 5:22-23
22 Esposas, sujeitai-vos a vosso marido, como ao
Senhor.
23 Porque o marido é a cabeça da esposa, como
também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele
próprio o salvador do corpo.
Fica claro que, como na Terra há hierarquia na família humana, assim também é no Céu, na família celestial.
Mateus 24:36
36 Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe,
não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu
Pai.
Mateus 28:18
18 E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me
dado todo o poder no céu e na terra.
Jesus recebeu tudo do Pai (Mateus 24:36, 28:18).
Jesus afirmou que há coisas que o Pai tem exclusivas para Si (João 10:29; Atos 1:6-7).
João 10:29
29 Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos; e nenhum homem pode arrancá-las da mão
de meu Pai.
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Atos 1:6-7
6 Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás
neste tempo o reino a Israel?
7 E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os
tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo
seu próprio poder.
As três pessoas são co-eternas
A palavra de Deus deixa claro que Jesus, um dia tão
distante que para nós é como a eternidade, foi gerado.
Em João 3:16, vemos que Jesus é o Filho unigênito, único gerado da espécie. Constatamos que Jesus foi gerado
e não há outro no universo semelhante a Ele. Vejamos
alguns versículos que confirmam essa proposição.
Hebreus 1:5-9
5 Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez:
Tu és meu Filho, neste dia te gerei? E outra vez:
Eu serei para ele um Pai, e ele será para mim um
Filho?
6 E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E que todos os anjos de Deus o adorem.
7 E dos anjos diz: Quem faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros uma chama de fogo.
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8 Mas do Filho diz: Teu trono, ó Deus, é para
sempre e sempre; cetro de justiça é o cetro do teu
reino.
9 Amaste a justiça e odiaste a iniquidade; por isso
Deus, também o teu Deus, te ungiu com o óleo
da alegria mais do que a teus companheiros.
A primeira passagem (Hebreus 1:5) se dá no Céu,
quando o Pai revela que um dia, por longínquo que tenha ocorrido, Jesus foi gerado. Contudo, mesmo antes
de vir à Terra, Jesus já era o Filho de Deus (João 3:16); a
segunda (Hebreus 1:6) se passa quando Jesus é enviado
à Terra.
Também em Provérbios 8, a Palavra fala de Jesus
como sendo gerado, ali aludido como a sabedoria de
Deus (Provérbios 8:1-2, 22-36).
Provérbios 8:1-2, 22-36
1 Acaso a sabedoria não clama? E não ergue o
entendimento a sua voz?
2 Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas.
22 O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas.
23 Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra.
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24 Quando não havia profundidades, fui gerada,
quando não havia fontes abundantes de água.
25 Antes que os montes fossem estabelecidos,
antes das colinas, eu fui gerada;
26 enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem
os campos, nem o princípio do pó do mundo.
27 Eu estava lá quando ele preparou os céus;
quando ele traçou um círculo sobre a face do
abismo;
28 quando ele estabeleceu as nuvens acima;
quando fortificou as fontes do abismo;
29 quando ele assinalou ao mar o seu decreto,
para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra;
30 então eu estava junto a ele, como um, criando
com ele; e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele;
31 regozijando-me na parte habitável de sua terra; e meus deleites estavam com os filhos dos homens.
32 Agora, pois, ó filhos, ouvi-me; porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos.
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33 Ouvi a instrução, e sede sábios, não a rejeiteis.
34 Abençoado é o homem que me ouve, vigiando
diariamente aos meus portões, esperando às ombreiras das minhas portas.
35 Porque o que me encontrar, encontrará a vida,
e obterá o favor do Senhor.
36 Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma; todos aqueles que me odeiam
amam a morte.
No livro aos Coríntios (1 Coríntios 1:24, 30), o
apóstolo Paulo nos dá luz sobre a Sabedoria de Deus.
I Coríntios 1:24, 30
24 Mas, para os que são chamados, tanto judeus
como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
30 Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por
parte de Deus nos foi feito sabedoria, e justiça, e
santificação, e redenção;
Os versículos João 3:16, 17:6-10, I João 5:1 e Miqueias 5:2 também confirmam que Jesus foi gerado do
próprio Pai.
Quem é Jesus | 31 | Capítulo 3
036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 35 Formato 105 x 148 m

João 3:16
16 Porque Deus amou tanto ao mundo que ele
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
João 17:6-10
6 Eu tenho manifestado o teu nome aos homens
que do mundo tu me deste. Eles foram teus, e tu
me deste a mim; e eles guardaram a tua palavra.
7 Agora eles sabem que todas as coisas que me
tens dado provêm de ti.
8 Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste,
e eles as receberam, e verdadeiramente souberam
que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste.
9 Eu oro por eles; eu não oro pelo mundo, mas
por aqueles que tu me deste, porque eles são teus.
10 E todos os meus são teus, e os teus são meus;
e eu sou glorificado neles.
I João 5:1
1 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que ama aquele que o
gerou, também ama ao que dele foi gerado.
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Miqueias 5:2
2 Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena
entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que
é governador em Israel, e cujas saídas tem sido
desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Jesus é o Filho único de Deus. Ele foi gerado a partir do próprio Pai e por isto é Seu Filho. Este instante foi
tão distante que, para a nossa mente finita, entendemos
como uma eternidade.
Deus é o único ser no universo que sempre existiu (1 Timóteo 1:17, 6:16; Êxodo 3:14). Ele existe por si
mesmo.
I Timóteo 1:17
17 Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio seja honra e glória para sempre e
sempre. Amém.
I Timóteo 6:16
16 o único que tem a imortalidade e habita na
luz da qual ninguém pode se aproximar; a quem
nenhum dos homens viu nem pode ver; ao
qual seja a honra e poder para sempre. Amém.
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Êxodo 3:14
14 E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e ele
disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me
enviou a vós.
Alguns, de algumas outras instituições religiosas (não católicos), podem alegar que a Trindade em
que creem é diferente da aqui exposta, porque a forma como é anunciada é diferente, mas isso não tem a
menor relevância, pois qualquer doutrina que afirme
ser Deus três pessoas, em uma única pessoa, desfigura
a pessoa de Deus, é confusão e idolatria, e Deus não é
Deus de confusão e idolatria (I Coríntios 14:33).
I Coríntios 14:33
Porque Deus não é o autor da confusão, mas da
paz, como em todas as igrejas dos santos.
Versículos usados para evidenciar a Trindade
II Coríntios 13:14 é um dos versículos, citamos outros a seguir, que muitos teólogos usam para afirmar a
Trindade.
II Coríntios 13:14
14 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de
Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam
com todos vós. Amém.
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Dizer que, neste versículo, a Bíblia está afirmando
haver uma pessoa Espírito Santo é no mínimo forçar
uma situação inexistente. Além do que, ao fazer a exegese e hermenêutica do assunto na Bíblia, entende-se
que não se trata de outra pessoa, mas da própria influência espiritual sobre o homem, que emana do Pai
e do Filho.
Outro versículo muito usado pelos teólogos é João
14:16.
João 14:16
16 E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para
sempre,
Jesus diz que o Pai enviará outra pessoa, o Consolador. Mas quem é essa outra pessoa? Seria realmente o
Deus Espírito Santo?
Analisando com maior cuidado, encontramos no
próprio texto Jesus dizendo que estará conosco e nos
consolará. Sim, Ele próprio e não outro (João 14:18).
João 14:18
18 Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei
para vós.
O judeu tinha o costume de falar de si mesmo
como se fosse outra pessoa (João 13:23, 20:2, 21:7).
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João 13:23
23 Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus
amava.
João 20:2
2 Então, ela correu e foi a Simão Pedro, e ao outro
discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles
levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram.
João 21:7
7 Então, aquele discípulo a quem Jesus amava
disse a Pedro: É o Senhor. Ora, quando Simão
Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua
capa de pescador, (porque estava despido), e lançou-se ao mar.
O apóstolo Paulo, judeu, também usou dessa eloquência para se dirigir a si mesmo (2 Coríntios 12:2).
II Coríntios 12:2
2 Conheço um homem em Cristo que há catorze
anos (se no corpo, eu não posso dizer, ou se fora
do corpo, eu não posso dizer; Deus o sabe) o tal
foi arrebatado ao terceiro céu.
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Ainda em Mateus 28:20, Jesus nos diz que estaria
conosco pelos séculos vindouros. Como faria isso, senão por Seu próprio Espírito?
Mateus 28:20
20 ensinando-os a observar todas as coisas que
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo Amém.
Mateus 28:19 é outro versículo usado pela maioria
dos teólogos para defender a Trindade. Porém, alguns
estudiosos bíblicos dizem ser Mateus 28:19 um texto
adulterado e por isso não deve ser utilizado com este
objetivo.
Nos anexos, página 97, encontram-se imagens da
Bíblia de Jerusalém (Bíblia da Igreja Católica) e no
rodapé da página, onde está o versículo Mateus 28:19,
é dito que o texto do versículo não está escrito
conforme o original. No entanto, mesmo que o texto
seja fiel ao original, conforme a hermenêutica e
exegese não se deve criar uma doutrina bíblica a partir
de um único versículo e os próprios sinópticos Marcos
(Marcos 16:15-16) e Lucas (Lucas 24:47) em seus
escritos não expressam a mesma ideia.
Mateus 28:19
19 Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batiQuem é Jesus | 37 | Capítulo 3
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zando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
Marcos 16:15-16
15 E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai
o evangelho a toda criatura.
16 Quem crer e for batizado será salvo; mas
quem não crer será condenado.
Lucas 24:47
47 e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Outros versículos são também usados, e os próprios teólogos dizem para evidenciar, não confirmar,
a Trindade, mas que são facilmente refutados. Não o
faremos aqui porque tornaria esta obra muito extensa e,
como dissemos no início, não queremos isto.
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CAPÍTULO 4
O Espírito Santo

N

o final da tarde do domingo, após a ressurreição
de Jesus, Ele apareceu para os discípulos e soprou
sobre eles o Espírito Santo (João 20:19-22). Algumas
considerações precisamos fazer sobre esta passagem,
quais sejam: primeiro, se o Espírito Santo é co-igual a
Jesus, por que foi necessário Jesus soprá-lo sobre os discípulos, ele não deveria por si mesmo agir sobre eles?
Segundo, se ele é uma pessoa, como Jesus soprou-o
(uma pessoa) sobre os discípulos? Logicamente, essas
questões não têm resposta, quando consideramos o Espírito Santo uma pessoa. Mas tudo faz sentido quando
consideramos o Espírito Santo a glória de Deus, o Pai, e
do Seu Filho sobre o homem, influenciando-o e dando-lhe poder para vencer o pecado.
João 20:19-22
19 Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo
o primeiro dia da semana, estando fechadas as
portas onde os discípulos, com medo dos judeus,
estavam reunidos, chegou Jesus, e pôs- se no
meio, e disse-lhes: Paz seja convosco.
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20 E, dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e
o seu lado. Então, os discípulos se alegraram ao
verem o Senhor.
21 Então, disse Jesus novamente: Paz seja convosco; assim como meu Pai me enviou, também
eu vos envio.
22 E, tendo dito isso, assoprou sobre eles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.
O trabalho dos anjos
Como Deus envia o seu poder, sua influência, sobre o homem? Apocalipse 1:1 nos dá entendimento
como o Pai eterno, em sua magnitude, age para alcançar o homem.
Apocalipse 1:1
1 A Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu,
para mostrar aos seus servos coisas que em breve
devem acontecer; e ele a declarou enviando-a por
meio de seu anjo a seu servo João.
Ocorre da seguinte forma: o Pai passa a sua glória para o Filho; o Filho, para os anjos; e os anjos, para
os homens. Porém ocorrem variações nesta forma. Por
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mem (Josué 5:13-15, Atos 9:2-5) e, no batismo de Jesus,
o próprio Pai falou ao Seu Filho (Mateus 3:17).
Vejamos outras manifestações do Espírito Santo de
Deus.
Filipe batiza um alto oficial etíope
Em Atos 8:26-39, temos a ação de um anjo, em
comunhão com Filipe, para providenciar o batismo de
um eminente etíope.
No início, um anjo falou com Filipe. Depois, o
Espírito mandou que subisse na carruagem e, por fim,
o Espírito do Senhor o arrebatou de volta. Foram três
pessoas diferentes que agiram com Filipe? Não, um
anjo esteve com Filipe, conforme a vontade de Deus,
para salvação daquele homem. Tudo ocorreu como exibido em Apocalipse 1:1.
Atos 8:26-39
26 E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que
desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto.
27 E levantando-se, foi. E eis que um homem da
Etiópia, eunuco de grande autoridade sob Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado
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de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em
Jerusalém,
28 e estava retornando, e, assentado na sua carruagem lia o profeta Isaías.
29 Então, o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e
ajunta-te a esta carruagem.
30 E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês?
31E ele disse: Como poderia, se algum homem
não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e
com ele se assentasse.
32 E o lugar da escritura que ele lia era este: Ele
foi levado como ovelha para o matadouro e como
cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele
não abriu a sua boca;
33 na sua humilhação foi tirado o seu julgamento; e quem declarará a sua geração? Porque a sua
vida é tirada da terra.
34 E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto, de si mesmo ou
de algum outro homem?
35 Então, abrindo Filipe a sua boca, e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de
Jesus.
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36 E, eles indo em seu caminho, chegaram até
certa água, e o eunuco disse: Eis aqui água; o que
impede que eu seja batizado?
37 E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração,
você pode. E, ele respondendo, disse: Eu creio
que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
38 E ele mandou parar a carruagem, e ambos
desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e
ele o batizou.
39 E quando eles subiram da água, o Espírito do
Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu
mais; e ele prosseguiu o seu caminho regozijando-se.
Cura de Saulo por Ananias
Em Atos 9:10-17, temos a ação do próprio Jesus,
junto a Ananias e Paulo, para providenciar o batismo
de Paulo. Jesus dispôs Ananias do poder e da glória do
Pai e, mais que isso, depois de curado, Saulo foi cheio
do Espírito Santo. Então, o que é o Espírito Santo, senão
a manifestação do próprio Jesus no ser humano?
Atos 9:10-17
10 E havia um certo discípulo em Damasco chaQuem é Jesus | 43 | Capítulo 4
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mado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor.
11 E o Senhor disse-lhe: Levanta-te, e vai à rua
chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por
alguém chamado Saulo, de Tarso; porque eis que
ele está orando,
12 e em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão.
13 Então, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho
ouvido de muitos acerca deste homem, quantos
males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém;
14 e aqui ele tem autoridade dos principais dos
sacerdotes para prender a todos os que invocam
o teu nome.
15 Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho,
porque ele é um vaso escolhido por mim, para
levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis,
e dos filhos de Israel;
16 porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas
ele deve sofrer por causa do meu nome.
17 E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa,
e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão
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Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo.
Conversão de Cornélio
Em Atos 10:1-8, 16-24 temos a ação de um anjo
junto a Cornélio e Pedro, para providenciar o batismo
de Cornélio.
Atos 10:1-8, 16-24
1 E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte Italiana,
2 Um homem religioso e temente a Deus,
com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas
ao povo, e sempre orava a Deus.
3 Este viu claramente numa visão, quase à hora
nona do dia, um anjo de Deus, que se dirigia para
ele e dizia: Cornélio.
4 E este, olhando para ele, e atemorizado, disse:
O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial
diante de Deus.
5 Agora, pois, envia homens a Jope e manda chaQuem é Jesus | 45 | Capítulo 4

036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 49 Formato 105 x 148 m

mar um certo Simão, que tem por sobrenome
Pedro.
6 este está alojado com um certo Simão, curtidor,
cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer.
7 E tendo partido o anjo que falava a Cornélio,
chamou dois dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu
serviço.
8 E tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele
os enviou a Jope.
16 E isto aconteceu por três vezes; e o vaso foi
recolhido novamente ao céu.
17 Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo,
sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por
Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta.
18 E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali.
19 Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que três homens te procuram.
20 Portanto, levanta-te, e desce, e vai com eles,
não duvidando, porque eu os enviei.
Quem é Jesus | 46 | Capítulo 4
036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 50 Formato 105 x 148 m

21 E, descendo Pedro para junto dos homens que
lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que
sou eu a quem procurais; qual é a razão por que
viestes?
22 E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem
justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda
a nação dos judeus, foi avisado por Deus através
de um santo anjo para que te enviasse à sua casa,
e ouvisse as tuas palavras.
23 Então, chamando-os para dentro, os recebeu
em casa. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e
certos irmãos de Jope o acompanharam.
24 E no dia seguinte eles entraram em Cesareia.
E Cornélio os esperava, tendo já chamado os
seus parentes e amigos mais próximos.
O texto mostra, inicialmente, que um anjo diz para
Cornélio enviar os homens a Pedro. O outro texto denomina-o o Espírito, que se dirige a Pedro e diz que
enviou os homens. Podemos observar que o mesmo ser,
ora falando com Cornélio, ora com Pedro, é apresentado como um anjo e depois como o Espírito.
Jesus é a escada (Gênesis 28:12, João 1:51) que liga
a Terra ao Céu. Nos encontra na Terra, à base da escada,
em nossa humanidade, porque viveu como homem; nos
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conhece e nos convida, pela santificação, a alcançarmos
a Sua divindade no Céu, o topo da escada, porque é o
divino Filho de Deus. Não existe outro, é Ele mesmo
que nos inspira, nos convence, nos dá o discernimento,
o conhecimento, nos consola para podermos atingir o
reino de Deus, pois só Ele pode fazer isso, visto que foi
Ele quem sofreu e morreu por nós. Quando atribuímos
a outra pessoa essa obra, estamos tirando os méritos de
Cristo (2 Coríntios 3:17-18; Isaías 45:5).
Gênesis 28:12
12 E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis
que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
João 1:51
51 E ele lhe disse: Na verdade eu vos digo: De
agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de
Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem.
II Coríntios 3:17-18
17 Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito
do Senhor está, aí está a liberdade.
18 Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do SeQuem é Jesus | 48 | Capítulo 4
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nhor, somos transformados na mesma imagem
de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor.
Isaías 45:5
5 Eu sou o Senhor e não há ninguém mais, não
há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora
tu não me tenhas conhecido.
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CAPÍTULO 5
Conclusão

A

final, podemos considerar Jesus Deus ou não? Se
O considerarmos por Si mesmo Deus, temos terríveis implicações:
Seria Jesus um semideus, um segundo deus, um
deus menor? Ainda por cima, haveria sempre a possibilidade de termos um terceiro, quarto deus etc., ou seja,
praticarmos o politeísmo.
Mas, se considerarmos Jesus o Filho unigênito de
Deus, Ele é naturalmente Deus, pois assim como os descendentes de humanos são humanos, o Filho de Deus
também, por herança, é Deus. Ainda porque:
. Foi do agrado do Pai que n’Ele habitasse toda a
plenitude da divindade (Colossenses 1:19).
. Tudo que Ele tem, o Pai que o deu (Lucas 10:22).
Lucas 10:22
22 Todas as coisas me foram entregues por meu
Pai; e nenhum homem sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e
aquele a quem o Filho o quiser revelar.
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Conforme o texto, apenas o Pai e o Filho se conhecem, ou seja, não há entre Eles outro ser, conforme João
10:30, onde Jesus diz que Ele e o Pai são um.
João 10:30
30 Eu e o meu Pai somos um.
O Pai e o Filho trabalham sempre em perfeita harmonia (João 5:19-23, 6:44).
João 5:19-23
19 Então, respondeu Jesus e disse-lhes: Na verdade, na verdade eu vos digo: O Filho não pode
fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o
Pai fazendo; porque todas as coisas que ele faz, o
Filho também da mesma forma o faz.
20 Porque o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe todas
as coisas que ele mesmo faz; e ele lhe mostrará
maiores obras do que estas, para que vos maravilheis.
21 Porque assim como o Pai levanta os mortos
e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer.
22 Porque o Pai a nenhum homem julga, mas
confiou ao Filho todo o julgamento;
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23 para que todos os homens honrem o Filho,
assim como honram o Pai. Quem não honra o
Filho, não honra o Pai que o enviou.
João 6:44
44 Nenhum homem pode vir a mim, se o Pai,
que me enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei
no último dia.
O apóstolo João tinha comunhão com o Pai e o Filho e com aqueles que assim cressem (I João 1:3).
I João 1:3
3 O que vimos e ouvimos vos declaramos, para
que também possais ter comunhão conosco; e
verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai,
e com seu Filho Jesus Cristo.
II João 03
Que a graça esteja convosco, misericórdia e paz,
da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo,
o Filho do Pai, em verdade e amor.
Jesus é o único que pode interceder pelo homem
junto ao Pai eterno (Efésios 4:4-6; 1 Timóteo 2:5).
Efésios 4:4-6
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bém fostes chamados em uma só esperança da
vossa vocação;
5 um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
6 um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos,
e por todos, e em todos.
I Timóteo 2:5
5 Porque há um só Deus e um só mediador entre
Deus e os homens, o homem Jesus Cristo,
Depois do pecado, o homem foi separado de Deus.
Deus é Santo, e o homem, submetido ao pecado, não
poderia ter mais contato com Ele. Mas, por amor ao ser
criado, Deus providenciou um caminho pelo qual pudesse alcançá-lo. Este meio é o Seu Filho Amado, Jesus.
Ele é o meio pelo qual a Terra é ligada ao Céu (Gênesis
28:11-12; João 1:51; 1 Timóteo 6:13-16).
Gênesis 28:11-12
11 E ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a
noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou
umas pedras daquele lugar e a colocou como seu
travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir.
12 E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis
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que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
João 1:51
51 E ele lhe disse: Na verdade eu vos digo: De
agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de
Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem.
I Timóteo 6:13-16
13 Mando-te aos olhos de Deus, que todas as coisas vivifica, e diante de Cristo Jesus, que diante
de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão,
14 que guardes este mandamento sem mácula e
repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus
Cristo;
15 a qual, a seu tempo, mostrará quem é o bem-aventurado e único Poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores;
16 o único que tem a imortalidade e habita na
luz da qual ninguém pode se aproximar; a quem
nenhum dos homens viu nem pode ver; ao qual
seja a honra e poder para sempre. Amém.
Como mostram os versículos, só Deus é imortal e a
Ele deve ser dada toda honra e toda glória, porque tudo
que o Filho faz é entregue ao Pai.
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João 17:3
3 E esta é a vida eterna: Que eles te conheçam,
o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem
enviaste.
Diante de tudo que temos visto, concluímos que
precisamos apenas conhecer o Pai e o Seu Filho, Jesus
Cristo (João 17:1-3), bem como realizar a sua vontade
para alcançarmos a vida eterna.
Jesus, quando esteve neste mundo, perguntou a
Seus discípulos quem Ele é, e esta voz ecoa no tempo e
hoje continua perguntando aos Seus discípulos: quem
Ele é? O que diremos nós? Ser Ele o deus filho, co-igual
com o pai; ou o Filho de Deus, que faz o que o Pai o
envia a fazer? O deus filho, co-eterno com o Pai; ou o
Filho unigênito (único gerado) de Deus? O deus filho,
um (única pessoa) com o Pai; ou o Filho de Deus, que
é um com o Pai em natureza, caráter, propósito, mas
pessoa distinta do Pai?
Vejam o que a Palavra diz da crença dos demônios
(Tiago 2:19; Mateus 8:28-29).
Tiago 2:19
19 Tu crês que há um só Deus; fazes bem; os demônios também creem, e tremem.
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Mateus 8:28-29
28 E, tendo chegado ao outro lado, à região dos
gergesenos, vieram-lhe ao encontro dois homens
possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros; tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho.
29 E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós
contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
Os demônios, para os quais não houve um plano
de salvação, creem que existe apenas Um Deus e o Seu
filho. Mas o homem, para quem Deus ofereceu Seu Filho em sacrifício, não crê. E o dito e professo povo de
Deus como crê? Que existem três deuses. E pior, os teólogos explicam, fazendo uma confusão na cabeça das
pessoas, que as três pessoas são uma única pessoa.
Quem está no trono no Céu?
Somente o Pai e Seu amado Filho estão no trono
no Céu (Apocalipse 3:21, 5:13, 7:10).
Apocalipse 3:21
21 Ao que vencer, permitirei que assente comigo
em meu trono, assim como eu também venci e
estou assentado com meu Pai em seu trono.
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Apocalipse 5:13
13 E cada criatura que está no céu, e na terra,
e debaixo da terra, assim como as que estão no
mar, e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo:
Bênção, e honra, e glória, e poder, sejam àquele
que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,
para sempre e sempre.
Apocalipse 7:10
10 E gritavam em alta voz, dizendo: Salvação ao
nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e
ao Cordeiro.
A quem devemos adorar?
Só Deus e Seu Filho devem ser adorados (Apocalipse 5:13 14:6-7, Mateus 14:33, Hebreus 1:6).
Apocalipse 5:13
13 E cada criatura que está no céu, e na terra,
e debaixo da terra, assim como as que estão no
mar, e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo:
Bênção, e honra, e glória, e poder, sejam àquele
que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,
para sempre e sempre.
Quem é Jesus | 58 | Capítulo 5
036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 62 Formato 105 x 148 m

Apocalipse 14:6-7
6 E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo
o evangelho eterno para pregar aos habitantes da
terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo,
7 dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe
glória; porque é chegada a hora do seu juízo. E
adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as
fontes das águas.
Mateus 14:33
33 Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho
de Deus.
Hebreus 1:6
6 E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E que todos os anjos de Deus o adorem.
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CAPÍTULO 6
A advertência de Deus

D

eus não mais nos adverte nestes dias, mas faz um
apelo, suplica ao Seu povo para que observe a brevidade da volta de Jesus. Todos os sinais: catástrofes,
violência, erotismo, perversões sexuais, corrupção,
ganância, queda das igrejas, guerras, etc. anunciam a
Sua volta. Mas, assim como no tempo da primeira
vinda do Filho de Deus, seu povo hoje não o ouve e
segue o caminho do engano. Muitos são os
pregadores que não estão anunciando a verdade.
Grande multidão tem sido afastada de nosso Senhor
Jesus Cristo, por causa das heresias que, por eles, têm
sido propagadas (Apocalipse 14:6-11).
Apocalipse 14:6-11			
6 E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo
o evangelho eterno para pregar aos habitantes da
terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo,
7 dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe
glória; porque é chegada a hora do seu juízo. E
adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as
fontes das águas.
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8 E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu,
caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas
as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação.
9 E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta
voz: Se algum homem adorar a besta, e a sua
imagem, e receber sua marca em sua testa, ou na
sua mão,
10 este beberá do vinho da ira de Deus, que é
derramado sem mistura no cálice da sua indignação; e ele será atormentado com fogo e enxofre
na presença dos santos anjos, e na presença do
Cordeiro.
11 E a fumaça do seu tormento sobe para sempre
e sempre; e eles não têm descanso de dia nem de
noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e
quem quer que receba a marca de seu nome.
Apocalipse 14:8-11 fala de um sistema religioso
que tem pervertido, por muitos anos, a Palavra de Deus.
Dos ministros desse sistema, Jesus diz que, em sua volta, não os receberá, porque corromperam a Sua palavra (Mateus 7:22-23). Eles reivindicarão serem aceitos,
pois afirmarão que trabalharam para Ele, mas Ele não
os aceitará. E por quê? Como está escrito em Mateus
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7:23, praticaram a iniquidade, ou seja, não praticaram
a equidade, a justiça, não cumpriram a Lei de Deus. O
primeiro mandamento da Lei diz para não termos outros deuses diante d’Ele (Êxodo 20:3).
Mateus 7:22-23
22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome? E em teu
nome não expulsamos os demônios? E em teu
nome não fizemos muitas maravilhas?
23 E então lhes declararei: Eu nunca vos conheci;
apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade.
Êxodo 20:3
3 Não terás outros deuses diante de mim.
Crer na Trindade é praticar idolatria e tirar a filiação de Jesus de Deus, o Pai eterno. Em 1 João 2:22,
a Bíblia identifica os que não professam que Jesus é o
Filho de Deus (1 João 2:22).
I João 2:22
22 Quem é mentiroso, senão aquele que nega que
Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai
e o Filho.
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Deus está reunindo Seu povo. Chama-o a sair do
sistema de Babilônia (Apocalipse 18:04), sistema religioso idólatra e confuso, e se voltar para Ele.
Apocalipse 18:04
04 E eu ouvi outra voz do céu, dizendo: Sai dela,
povo meu, para que não sejais participantes de
seus pecados, e para que não recebam suas pragas.
Antes de subir ao Céu, após a Sua ressurreição, Jesus nos disse que iria nos preparar lugar, em sua volta,
nos levar, para viver eternamente com Ele (João 14:13). Esta é a promessa que Ele fez.
João 14:1-3
1 Não se turbe o vosso coração; credes em Deus,
crede também em mim.
2 Na casa de meu Pai há muitas mansões; se não
fosse assim, eu vo-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar.
3 E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, ali possas estar vós
também.
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Ele está preparando maravilhas que homem nenhum jamais imaginou (1 Coríntios 2:9). Cabe a nós
aceitar o Seu Perdão e fazê-Lo não só o nosso salvador,
mas também o nosso Senhor (Eclesiastes 12:13).
I Coríntios 2:9
9 Mas, como está escrito: O olho não viu, nem
ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do
homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
Eclesiastes 12:13
13 Vamos ouvir a conclusão de toda a questão:
Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo homem.
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ANEXO

Quem é Jesus | 67 | Anexo
036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 71 Formato 105 x 148 m

Quem é Jesus | 68 | Anexo
036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 72 Formato 105 x 148 m

Quem é Jesus | 69 | Anexo
036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 73 Formato 105 x 148 m

Quem é Jesus | 70 | Anexo
036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 74 Formato 105 x 148 m

GLOSSÁRIO
Arrebatar
vtd e vtdi
1 Puxar, tirar com força e/ou violência; arrancar: O rapaz arrebatou os pregos que seguravam o quadro na parede. O pivete arrebatou o relógio do pulso da menina.
vtd e vtdi
2 Levar, desprender, carregar pelos ares: O furacão arrebatou tudo que estava pelas ruas. A tempestade arrebatou a árvore do solo.
vtd
3 Reter e levar consigo (alguém) à força; raptar, sequestrar: “A terra atrai o homem […] encanta-o pelo aspecto formosíssimo; arrebata-o, afinal, irresistivelmente na
correnteza dos rios” (EC).
Co-eterno
adj
TEOL Que existe com outro desde toda a eternidade;
coeternal.
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Co-igual
adjetivo masculino e feminino[Teologia] Diz-se de
cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, em relação às outras.
Concílio
sm
1 Assembleia de prelados católicos presidida pelo papa
ou por seu legado, para deliberar sobre questões doutrinárias ou disciplinares.
2 Assembleia, reunião, conselho de líderes religiosos de
outras igrejas cristãs.
3 POR EXT Congresso, conselho, reunião.
Equidade
sf
1 Consideração em relação ao direito de cada um independentemente da lei positiva, levando em conta o que
se considera justo.
2 Integridade quanto ao proceder, opinar, julgar; equanimidade, igualdade, imparcialidade, justiça, retidão.
3 Disposição para reconhecer imparcialmente o direito
de cada um.
ETIMOLOGIA
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Exegese
sf
1 Comentário esclarecedor com detalhes minuciosos
de um texto ou de uma palavra.
2 Análise interpretativa de uma obra literária, artística
ou musical.
Hermenêutica
sf
1 Conjunto de preceitos e/ou técnicas para a interpretação de textos religiosos e filosóficos, especialmente dos
textos sagrados.
2 Interpretação do sentido das palavras.
3 SEMIOL Conjunto de elementos para a interpretação
dos signos linguísticos.
4 JUR Conjunto de princípios para a interpretação do
texto legal.
Idolatria
sf
1 Ato de prestar culto divino a algo ou alguém.
2 FIG Amor cego ou admiração exagerada: “[…] o caminho do santo, Deus, que ele seguiria num primeiro
impulso […] fora desviado aos poucos, inteiramente,
Quem é Jesus | 73 | Glossário
036702 ARNALDO PEREIRA LIVRO - MIOLO.pdf

Pagina 77 Formato 105 x 148 m

pela idolatria do dinheiro, da segurança, do poder, do
mundo” (AS).
Iniquidade
sf
1 Falta de equidade.
2 Caráter ou qualidade de iníquo.
3 Ação ou dito contrário à justiça.
4 Ação má e perversa.
Onipotência
sf
1 Qualidade ou condição de onipotente: Seria muita
onipotência achar que já sei tudo.
2 Poder absoluto e ilimitado.
3 Autoridade soberana, geralmente tirânica: A onipotência do velho ditador provocou a sua queda.
Onisciência
sf
1 Qualidade ou condição de onisciente.
2 Conhecimento pleno e absoluto sobre tudo.
3 TEOL O saber divino, absoluto e infalível, segundo os
fiéis das religiões monoteístas.
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Politeísmo
sm
Sistema religioso ou crença que admite mais de um
deus.
Refutar
vtd
1 Dizer o contrário de; desmentir.
vtd
2 Não aceitar algo; rejeitar.
vtd
3 Combater algo com argumentos lógicos; contestar.
vtd
4 Anular afirmações ou julgamentos de outrem de maneira categórica.
Sinóptico
adj
1 Relativo a sinopse.
2 Que tem forma reduzida; sinótico.
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Sinópticos
sm pl
Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, cujos relatos
apresentam semelhanças significativas; sinóticos.
Teólogo
sm
TEOL
1 Especialista em teologia: “Já sabe que foi em 1860. No
ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu quarenta
e dois anos, fiz-me teólogo – quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio […]” (MA6).
2 Autor de tratado ou estudo sobre teologia.
3 Estudante de teologia.
adj
Vteológico.
Unigênito
adj
1 Que não tem irmãos; que é o único gerado por seus
pais.
2 Diz-se de Jesus Cristo.
sm
O que não tem irmãos
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