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“...Por mais problemas que a igreja de 
Deus possa ter, é um instrumento de 
Deus na terra, ... e Ele (Cristo) vem 
pessoalmente pelo Seu Espírito Santo 
para dentro de sua igreja.” 

  A Igreja Remanescente, EGW pg. 11 
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Fica evidente que a doutrina da trindade não pode ser explicada pela 
pluralidade, pois pluralidade existe, mas segundo vimos - Echad – Dois Iguais.  

 

“A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem 
explicar, porque o Senhor não lho revelou. Com fantasiosos pontos de vista, 
podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano; 
mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a 
tais mistérios - demasiado profundos para o entendimento humano - o silêncio 
é ouro.” Atos dos Apóstolos Pg. 52   

Oremos para receber a chuva serôdia, com a presença de Deus em nós. 
Devemos orar para receber o Espírito Santo de Deus, e não afirmar que Ele 
seja uma pessoa. Devemos silenciar neste ponto. (Atos dos Apóstolos Pg.52) . 
Cremos que o Espírito Santo exista sim, mas silenciando a Sua natureza, a 
doutrina da trindade não se explica, pois não será possível afirmar que Ele seja 
uma pessoa igual a Jesus ou ao Pai todo poderoso! Pense nisso! 

 

Adventista do Sétimo Dia Anônimo 
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