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     Textos sobre batismo e os três grandes Poderes, atribuídos a Ellen 

White. 
 

      Gostaria de mencionar alguns textos atribuídos a Ellen White que não se 
harmonizam com as Escrituras. É certo que foram mudadas algumas palavras, 

retiradas do contexto, para dar sentidos diferentes aos textos.  

     Levaremos em conta o facto de  Paul A. Gordon, antigo secretário do White 
Estate, ter revelado em 1992, o costume de revisar e alterar os escritos de Ellen 

White:   ............................................................................................ 

 "É  legítimo modificar, condensar, ou simplificar os escritos de Ellen White? A 

resposta é que sim. Podemos alterar, condensar, ou simplificar as palavras, mas não 

temos permissão para alterar a mensagem proposta. Eis por quê: os adventistas do 
sétimo dia não se atêm à inspiração verbal. Isto significa que não cremos que Deus 

ditou a Ellen as palavras que teria de usar. (...) Nos anos desde a morte da Sra. 
White em 1915, mais de 50 novas compilações ou edições dos livros de Ellen White 

foram preparadas pelos Depositários de E. G. W. Em todos os casos – incluindo 
edições que foram condensadas ou simplificadas – a mensagem proposta nunca foi 

perdida, só as palavras foram mudadas”. Adventist Review, 19 de Nov. de 1992, pp. 
8-9.  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

 

   Para iniciar, gostaria aqui de mencionar três textos da escritora :  
 

1º O Grande conflito Cap. Nossa Única salvaguarda 
 

 “Deus terá sobre a Terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como 
norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas”  

 
2º Mens. Esc. Vol.II pg 85 

 
 “Estou de pleno acordo convosco quando apresentais a Bíblia, e a Bíblia 

tão somente, como fundamento de nossa fé.”  
 

3º Atos dos Apóstolos, cap.6, À porta do Templo 
 

“A Palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a 

legislação humana. Um “Assim diz o Senhor”, não deve ser posto à margem por 
um “Assim diz a igreja”, ou um “Assim diz o Estado”. A coroa de Cristo tem de 

ser erguida acima dos diademas de potestades terrestres.” 
 

 - Seguiremos assim o conselho ou “ordem” da própria autora: 
 … “a Bíblia tão somente, como fundamento de nossa fé”. 

 
- Cumpriremos também, com a ordem que nos vem das Escrituras: 

 
I Coríntios 4: 6 “… para que em nós aprendais a não ir  além do que está 

escrito…” 
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Apocalipse 22: 18 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da 

profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir 
sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 19 E se alguém tirar quaisquer 

palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da santa 
cidade, e das coisas escritas neste livro.” 

 
    - Ou seja, Paulo e João escreveram que não devemos acrescentar ou tirar o 

que está escrito, e a quem o fizer colherá pesadas consequências. Também nos é 
dito para não irmos além do que está escrito. Vamos cumprir esta ordem. Pois 

não queremos incorrer no desagrado de Deus. 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Vejamos então os seguintes textos atribuídos a Ellen White.  
 

1º TEXTO 

 
Primeiros Escritos pg. 100 e 101. 

“… Vi que nos dias dos apóstolos a igreja esteve em perigo de ser enganada e 
iludida por falsos mestres. …   ….  Havendo recebido sua comissão da parte de 

Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo, e administrando as ordenanças da casa do Senhor, …”  

 
 Pergunto: 

 -Onde está escrito na Bíblia que os discípulos saíram  batizando no nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo?  

- Quantas pessoas eles batizaram nesta fórmula?  
  

Sua resposta: _________________________________________________  

Minha Resposta:   Não há nas Escrituras um único registo de que os discípulos 

saíssem a batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não há nenhum 
registo que alguém tenha assim sido batizado. Pelo contrário os apóstolos foram 

batizados em (no) nome de Jesus, tal como os outros crentes. Muitos foram 
batizados em nome de Jesus. Apelaram ao arrependimento e batismo em nome de 

Jesus. 

  - Repare nos textos seguintes, como e em que nome foram batizados!  

Gálatas 3: 27 "Porque, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos 

revestistes de Cristo." 

Atos 19: 5 " E os que ouviram foram batizados, em nome do Senhor Jesus”. 

Romanos 6: 3 “… fomos batizados em Jesus Cristo”, 

  
Atos 2: 38 "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de 

Jesus Cristo, 
 

    - Na verdade o texto em causa vai ao encontro dos interesses da igreja actual. É 
necessário a autorização da igreja para batizar, e depois batizasse na fórmula 
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trinitária. O problema é que o texto não está de acordo com as Escrituras. Ou seja, 

não está escrito nas Escrituras  
    

  - Por isso sobre os que escreveram tal texto e os que o utilizam para defender seu 
dogma recomenda-se a leitura de: 

 I Coríntios 4: 6 “… para que em nós aprendais a não ir  além do que está 
escrito…”  

 e de, Apocalipse 22: 18 e 19, “ se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus 
fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro;” 

 
Ellen White escreveu : Mens. Esc. Vol.II pg 85 

 
 “Estou de pleno acordo convosco quando apresentais a Bíblia, e a Bíblia 

tão somente, como fundamento de nossa fé.”  
 

   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

2º TEXTO 

Atos dos Apóstolos, cap. 27, Éfeso. 

“Chegando a Éfeso, Paulo encontrou doze crentes que, como Apolo, tinham sido 

discípulos de João Batista, e com ele alcançado algum conhecimento da missão de 

Cristo. …                                                           

 Esses irmãos nada sabiam da missão do Espírito Santo. Quando interrogados por 
Paulo se haviam recebido o Espírito Santo, responderam: “Nós nem ainda ouvimos 

que haja Espírito Santo.” “Em que sois batizados então?” interrogou Paulo, e eles 
responderam: “No batismo de João.” 

      Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são o 
fundamento da esperança do cristão.  …. …. Repetiu as palavras da comissão do 

Salvador aos discípulos: “É-me dado todo o poder no Céu e na Terra. Portanto ide, 
e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 

Santo.”….  

…  Foram então batizados em nome de Jesus; “e, impondo-lhes Paulo as mãos,” 
receberam também o batismo do Espírito Santo.” (fim de citação) 

Nota: agradecia que lessem esta passagem relatada na Bíblia em Atos 19: 1 a 7.  

Pergunta: 
- Gostaria  que mostrassem onde está escrito que Paulo repetiu as palavras 

da comissão do Salvador aos discípulos? “É-me dado todo o poder no Céu e 
na Terra. Portanto ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome 

do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.”  
  

Sua resposta: ______________________________________________________ 

  
Minha resposta: Não está lá isso escrito nas Escrituras. 
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- Na verdade o texto em causa não está de acordo com as Escrituras. Ou seja, não 

está escrito nas Escrituras, que Paulo  …. “Repetiu as palavras da comissão do 
Salvador aos discípulos: “É-me dado todo o poder no Céu e na Terra. Portanto ide, 

e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo.” 

  
- Por isso   recomenda-se a leitura de 

 I Coríntios 4: 6 “… para que em nós aprendais a não ir  além do que está 
escrito…”  

e de Apocalipse 22: 18 e 19, , “ se alguém lhes acrescentar alguma coisa, 
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro;” 

  
Mens. Esc. Vol.II pg 85 

Ellen White: “Estou de pleno acordo convosco quando apresentais a Bíblia, e a 
Bíblia tão somente, como fundamento de nossa fé.” 

  

Reflexão: 

   - Em Atos 19 : 1 a 7 relata o facto de pessoas terem sido batizadas no batismo 
de João, mas que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo nem sobre eles tinha 

descido.  Então  Atos 19: 5 " E os que ouviram foram batizados, em nome do 
Senhor Jesus. 6 E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo".  

   - Repare que para receberem o Espírito Santo foram novamente batizados e em 
nome de Jesus. Esta passagem é mais um ponto a favor do batismo em nome de 

Jesus e não em nome do único texto “em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo”. 

    -Para nós  (e penso que para os outros irmãos que falam, estudam e escrevem 

sobre este tema) é importante não por capricho ou outro motivo menos próprio. É 
que nós queremos receber a chuva serôdia, queremos que todos recebam, como 

penso que todos querem. E de acordo com as Escrituras um dos pressupostos, não 
único, no nosso entender, é prometido esta chuva, derramamento do Espírito 

Santo, aos que são batizados em (no) nome de Jesus.  

Atos 2: 38 "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus 

Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo." 

Então  Atos 19: 5 " E os que ouviram foram batizados, em nome do Senhor 
Jesus. 6 E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo".   

   

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

3º  TEXTO 
 

  “Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da 

terceira pessoa da Trindade, a qual viria, não com energia modificada, mas na 

plenitude do poder divino.” D.T.N. cap.LXXIII. 

    - Primeiro dizer que este texto é atribuído a Ellen White mas ela não o escreveu 

assim. Só a má fé dos homens é que permite falsificar o que as pessoas dizem ou 
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escrevem. Este texto se formos rigorosos tem de ser atribuído a quem o escreveu 

ou traduziu assim. Mas mesmo assim vamos comentar o texto tal como está.  
 

(Obs.1: O original em inglês traz o termo “Godhead”, cuja tradução correta é 
“Divindade” e não trindade.)  (Obs. 2: As traduções possíveis da preposição “of” 

existente no texto original considerando a língua inglesa na época em que foi 
escrito, por volta de 1890, são: “da” e “a partir da”.)  - Assim teríamos: “… 

operação da terceira pessoa a partir da divindade … ou … operação da terceira 
pessoa da divindade.”   

    
     -Neste mesmo capitulo está escrito, antes do texto: “O Espírito Santo é o 

representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana, e dela 
independente. Embaraçado com a humanidade, Cristo não poderia estar em toda a 

parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai, e enviasse 
o Espírito, como Seu sucessor na Terra….. animou-os com a promessa de que, em 

toda a provação estaria com eles. …Conforta-os com Sua presença. Quando por 

amor da verdade o crente comparece à barra de injustos tribunais, Cristo se 
encontra com eles a seu lado.”  Depois  do texto: “…Cristo deu seu Espírito como 

um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal …2 
… “…Estai em Mim e Eu em vós”. Permanecer em Cristo significa receber 

constantemente Seu Espírito, uma vida de inteira entrega e consagração.”  
     

 -Na verdade o pecado só pode ser vencido pela poderosa operação de Cristo na 
minha vida, e Ele está em Espírito. Ellen White não escreve Deus Espírito, mas a 

presença de Cristo em Espírito.  Antes do texto “… animou-os com a promessa de 
que, em toda a provação estaria com eles. …Conforta-os com Sua presença…, 

Cristo se encontra com eles a seu lado.”  Depois  do texto: “…Cristo deu seu 
Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada 

para o mal …” 
-  Portanto este texto tirado do contexto, e mudadas algumas palavras, 

apresentado isoladamente, tem por objectivo induzir em erro o leitor e fazê-lo ler e 

compreender o que a autora não escreveu. Por isso é necessário que alguém 
desmascare estes falsificadores da palavra que apresentam textos  manipulados, 

alterados, acrescentados,  retirados do contexto, para dar sentidos diferentes aos 
textos, de forma a que hoje estejam em desacordo com as Escrituras e tragam 

algum descrédito à autora. 
 

   - Jesus disse: Mateus 12: 28 “Mas eu expulso demónios pelo Espírito de Deus, 
logo é chegado a vós o reino de Deus.” 

 
Repare no que Ellen White escreveu e compare com Mateus 12: 28: 

  Des. T. Nações, cap 14, Achamos o Messias, pg 240 

 “ Os anjos de Deus estão sempre indo da Terra ao Céu e do Céu à Terra. Os 

milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores, foram operados pelo poder de Deus 

através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de Seus 

mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus”   

Patriarcas e Profetas, cap. 5 O plano da Redenção, pg. 63 “ 

- Adão, em sua inocência, havia gozado ampla comunhão com seu Criador; mas o 
pecado opera separação entre Deus e o homem, e unicamente a obra expiatória de 
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Cristo poderia transpor o abismo, e tornar possível a comunicação de bênçãos ou 

salvação, do Céu  à Terra. O homem ainda estava desligado de uma aproximação 
direta com o seu Criador, mas Deus Se comunicaria com ele por meio de Cristo e os 

anjos.”  
 

    -Portanto: Não atribuamos a Ellen White o que ela não escreveu. Ela não 
escreveu Deus Espírito Santo e explica esse poder.  O terceiro poder, segundo ela, 

é o poder de Deus através do ministério dos anjos, ou que, Deus Se comunicaria 
com o homem por meio de Cristo e os anjos.” .   

   - Aliás sobre a adoração é bem clara: nunca incluiu esse terceiro poder, mas sim 
o Pai e o Filho. Ellen White nunca escreveu para adorarmos o deus triúno e o 

Espírito Santo como se faz nas igrejas trinitarianas. 
 

ANOTAÇÃO:  
  

Ellen White, sobre adoração escreveu: 

 
  “Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, 

e como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som 
de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, sua 

inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou a seus seguidores a sua 
ansiedade por incitá-los a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e 

mudando os seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador.” Hist. da 
Redenção, Cap.3,  pg. 31 

  
  “Os ditosos pássaros esvoaçavam ao seu redor, sem temor; e, ao ascenderem 

seus alegres cantos em louvor ao Criador, Adão e Eva uniam-se a eles em acções 
de graças ao Pai e ao Filho.”  Patriarcas e Profetas, cap.2 , A criação, pg. 34 

  
Hist. Da Redenção pg.22, cap.2, A Criação -  “Adão e Eva estavam encantados com 

as belezas de seu lar edênico.  … Louvor e adoração ao Pai e seu amado Filho pelos 

sinais de amor ao seu redor -Sobre a criação escreveu:  

Ellen White sobre a criação escreveu:  

..."Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado – 
a criação do mundo. ... Depois que a terra foi criada, com sua vida animal, o Pai e o 

Filho levaram a cabo Seu propósito, antes da queda de Satanás, de fazer o homem 

à Sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada 
ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu Filho: Façamos o homem à nossa 

imagem." História da Redenção Cap.2 "A Criação" 
   

"No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após a sua obra da criação."  
D. T. Nações, Cap. 80, 

  
- Portanto Ellen White nunca disse que o terceiro poder deve ser adorado e 

que é criador.  
- Mais, ela tem textos onde escreveu que o Pai é o único Deus. Nunca 

escreveu que o Espírito Santo (Espírito de Deus – Espírito Santo de Deus) é 
Deus. 
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Eventos Finais pg. 68, ou 3TS,16 –“É intuito do Pai celestial preservar entre os 

homens mediante a observância do sábado, o conhecimento de Si mesmo. Seu 
desejo é que o sábado nos aponte a Ele como único Deus verdadeiro, e pelo 

conhecimento dele possamos ter vida e paz.” 
  

- Assim que a forma como Ellen White cria no Pai, no Filho e no Espírito 
Santo era bem diferente daquela que a IASD crê e prega hoje. Apesar de 

nos seus textos, algumas vezes não ter confirmação bíblica.  
- Para que não fiquem duvidas, despertei para a verdade lendo um dos seus livros 

e sigo a reforma da saúde que tem sido uma bênção para mim. Os seus livros são 
uma inspiração para mim, mas comparo-os sempre com as Escrituras para ver se 

estão em harmonia. Já li e reli mais de cinquenta livros desta serva de Deus. Se 
algum escrito não está em harmonia com as Escrituras sigo as Escrituras.  

 
  

“A igreja Adventista do Sétimo Dia”, de hoje, ensina a adorar o Espírito Santo e  

adorar o deus trino?  Pergunto quais as passagens bíblicas que ensinam tal 
procedimento?  

EX: No Livro “ A trindade,”   fomenta a adoração e oração ao Espírito Santo. Este 
ensino repete-se em revistas, hinário e outros livros. 

Do livro "A Trindade” pg. 307 - “…. Parece lógico que o povo de Deus possa orar 

diretamente ao Espírito Santo e adorá-Lo.”… … Parece lógico e prático dirigir 
petições e louvores apropriados a qualquer componente do Trio celestial, num 

determinado tempo e situação” 

- Lógico e prático, dizemos nós, é fazer como “Assim diz o Senhor” ou “ está 
escrito”, e não como parece ao homem ser certo.  

Pergunto: Onde está escrito nas Escrituras que eu devo adorar ao Espírito de Deus 

(Espírito Santo)? 

Sua resposta: ______________________________________________ 

Pergunto: Onde está escrito nas Escrituras que eu posso orar diretamente ao 

Espírito Santo? 

Sua Resposta: __________________________________________ 

Minha resposta: Não está escrito que eu possa adorar, louvar ou orar ao Espírito de 
Deus. Nas Escrituras está escrito a quem devo adorar e louvar e a quem devo orar 

e em nome de quem. 

 -Um exemplo: - Disse Jesus: S. João 4: 23. “ Mas a hora vem, e agora é, em que 
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai 

procura a tais que assim o adorem.”  

 Não está escrito que eu posso orar ao Espírito Santo como a IASD ensina? Mais 
grave contraria o ensino de Jesus! 

 -  João 16: 23, Disse Jesus:"E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na 

verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vo-lo há-
de dar"  
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Mateus 6:6 "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e, fechando a tua 

porta, ora a teu Pai que está em oculto; e teu Pai, que vê secretamente, te 
recompensará." 

 - Portanto, a forma como as Escrituras e Ellen White cria no Pai, no Filho e 
no Espírito Santo era bem diferente daquela que a IASD prega hoje. Ellen 

White tal como as Escrituras não ensinam a orar e adorar o Espírito Santo.  

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

UMA ANOTAÇÃO 

- Mensagens Escolhidas,vol.1,  pg. 197, 198- (escrito em 1904) - “Não vos 
enganeis; muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e 

doutrinas de demónios, Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ómega 
será de natureza mais assustadora.      

    Necessitamos  estudar as palavras que Cristo proferiu na oração que fez 

imediatamente antes de Seu julgamento e crucifixão, “Jesus falou assim, e, 
levantando Seus olhos ao Céu disse: Pai, é chegada a hora; … E a vida eterna é 

esta: que Te conheçam, a Ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a 
quem enviaste. …” S. João 17: 1-6 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

    - Comentando o texto anterior de Mensagens Escolhidas, em 1904  Ellen White 
diz estar perante nós o Alfa (ou seja, o principio), … muitos se afastarão da fé, 

dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demónios. Mas o ómega  ( ou 

seja, no final), será de natureza mais assustadora. Por sua vez ela diz para lermos 
S. João 17: 1 a 6, pois evitará ou desmascarará essas doutrinas de demónios.  

 Perguntas: 

 - Que doutrinas de demónios contrariam este texto Bíblico de João 17: 1 a 3?   

Qual era a apostasia Alfa, inicial ?  

E que apostasia ómega existiria no final  que contraria este ensino de Jesus "Pai, é 
chegada a hora; … E a vida eterna é esta: que Te conheçam, a Ti só, por único 

Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.” ? 

Vejamos o que escreveu Ellen White sobre o que aconteceria antes da vinda de 

Jesus!!!  

Patriarcas e Profetas pg 86  

“Enoque …Viu também o estado corrupto do mundo, no tempo em que Cristo 
aparecesse pela segunda vez, ou seja, que haveria uma geração jactanciosa, 

presumida, voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a 
lei, e desprezando a obra expiatória.” 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

4º TEXTO  
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 “…Há três pessoas vivas pertencentes à trindade celeste; em nome destes três 

grandes poderes – o Pai, o Filho e o Espírito Santo – os que recebem a Cristo por fé 
viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súbditos obedientes do Céu 

em seus esforços para viver a nova vida em Cristo.” Evangelismo pg. 615  
 

       - Vamos  comentar este  texto tal como está escrito como se fosse dela, da 
autora a quem é atribuído. No original não tem a palavra trindade, o que mostra 

que este texto é traduzido pelo tradutor de maneira tendenciosa. 
 

- Desta vez vamos focar mais as palavras “três grandes poderes”. Está escrito três 
grandes poderes. Não está escrito  “Deus Espírito Santo”, ou que o adoremos como 

muitos o fazem. Não lhe atribuamos palavras ou sentidos que não escreveu. Já 
basta as modificações em alguns dos seus escritos.  

 
Três Poderes 

 

 Quero dizer o que penso sobre este e outros textos  similares sobre "as três 
personalidades ou trio celestial, ou três grandes poderes". 

 
   Este textos como vimos e vamos continuar a ver segundo as Escrituras não estão 

corretos.  Por isso me limito a denunciar o que está neles incorreto. Nem tudo o 
que é atribuído a Ellen White foi ela que escreveu, e muitos dos seus textos foram 

modificados.  Não confio em quem mexe nos textos de Ellen White. Penso que 
estão cheios de modificações para se ajustarem ao ensino da igreja atual. O que 

leva a identificarmos neles contradições, bem como escritos  não baseados nas 
Escrituras. 

  
- Mas vamos ao texto:  

- "em nome destes três grandes poderes – o Pai, o Filho e o Espírito Santo – os que 
recebem a Cristo por fé viva são batizados". 

 

    - Como já vimos atrás, onde está escrito na Bíblia que os discípulos saíram 
batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quantas pessoas eles 

batizaram nesta fórmula? Quantos foram  batizados  nesta fórmula com a 
autorização da igreja? Na verdade ninguém. Portanto este texto como os outros 

anteriores estão incorretos, sem apoio nas Escrituras. Estão feridos de engano. 
   - Na verdade,   estamos  a trabalhar num texto que não tem confirmação bíblica, 

e mais grave contraria a Bíblia. Infelizmente estes textos existem, mas já que 
existem, felizmente  têm erros que os denunciam não ser inspirados nas Escrituras. 

Os que querem ver vêm, os que não querem ver não vêm. Ou então cada um vê o 
que neles quer ver.  Não são inspirados, porque para serem inspirados têm de estar 

na totalidade de acordo com a Palavra de Deus. Se tiver apenas um ponto correto e 
outro incorreto, mais negativo é. Pois a verdade misturada com o erro só serve 

para melhor mentir. No que respeita ao batismo, as Escrituras não confirmam o 
texto, antes contradizem como vimos. 

 

- Três grandes poderes ou Um grande poder 
     

    Segundo as Escrituras, não há três grandes poderes, mas há um Grande 
Poder. 
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 Génesis 17: 1 "Eu SOU o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê 

perfeito.” 
 – Disse Deus a Abraão. Apocalipse 19: 6 "...Aleluia! pois já o Senhor Deus Todo-

Poderoso  reina  ... “ 
     Poder só há UM, no sentido restrito; e não três.   

 Só Um é O TODO-PODEROSO. Só há UM Poder, O Eterno PAI. Não há três Todo-
Poderoso. No sentido amplo, abrangente,  há  mais que três poderes. Mesmo no 

Céu  não os poderemos quantificar.  
 

   No sentido amplo há mais que três poderes, pois cada anjo tem "poder ou é 
um poder". Claro poder derivado. Todos exceto o Pai Eterno têm poder 

derivado. Só o Eterno Pai não recebeu poder de ninguém pois Ele é O Todo-
Poderoso. Mesmo Jesus, tem o poder que o Pai lhe deu e tem vários poderes, 

como veremos. Tudo recebe do Pai. Antes de ser homem tinha o poder que o Pai 
lhe deu. Depois como Filho do homem, recebeu vários poderes do Pai. Após a sua 

ascensão foi-Lhe dado o poder no Céu e na Terra.  Recebeu o poder que o Pai lhe 

deu. E o Pai lho deu porque Ele é merecedor. Pelos seus méritos. Mas tudo recebe 
do Pai Eterno. Louvado seja o Eterno e bendito seja o Seu amado Filho por merecer 

o poder que o Pai Eterno lhe dá. Ele usará o poder que o Pai lhe dá para glória do 
Pai. Ele o usará para glória do Poder, do Todo -Poderoso.  

 
   Jesus disse: Mateus 28: 19 "… é-me dado todo o poder no céu e na terra". 

Tudo ficou sujeito a Cristo exceto o Todo-poderoso, o Pai, como podemos ler em, 1 
Coríntios 15: 25 “ Porque convém que (Cristo) reine até que haja posto a todos os 

inimigos debaixo de seus pés. 26 Ora o ultimo inimigo que há-de ser aniquilado é a 
morte. 27 Por que todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz 

todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele (o Pai)  
que lhe sujeitou todas as coisas.”  

  - Deus Pai sujeitou tudo aos pés de Jesus, exceto o próprio - Deus Pai. Ou seja 
tudo menos o Pai ficou sujeito a Jesus.  

- Portanto Deus o Pai é o maior, e abaixo dele está seu Filho, sujeito ao Pai. Num 

episódio semelhante, Faraó disse a José: Génesis 41: 40  “Tu serás sobre a minha 
casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei 

maior que tu”.  -  Vemos aqui que Faraó era o maior, o Soberano do Egito, e 
abaixo dele foi posto José sobre tudo… Em, Génesis 41: 42 “Faraó  tirou o anel 

de sua mão e o pôs na mão de José…” Ou seja, José usa o nome de Faraó e dita 
leis como sendo Faraó. Jesus herdou, foi-Lhe dado o nome de seu Pai (Heb. 1: 4) e 

dita leis e usa o nome do Pai. Mas isto não faz deles, (Jesus e José), Soberanos 
como Deus Pai e Faraó. Eles estão debaixo dos Soberanos e acima de todos os 

outros. Em nenhuma história do povo de Deus aparece o ensino de um Soberano 
com três, mas sim, o Soberano é um. Portanto existe um único Soberano que é 

UM, e não três soberanos em um, como ensina a doutrina da trindade. 
 – Assim o Soberano Todo-Poderoso é um e não três. 

   João 5: 26 e 27  " .. o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho a vida em 
si mesmo; e deu-lhe o poder de exercer o juízo porque é o Filho do homem". 

Hebreus 1:4 “Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais 

excelente nome do que eles.” 
      - Ou seja, Jesus já antes e depois de vir à Terra herdou qualidades do Pai, e 

recebeu entre vários atributos, poder. Mas UM só tem poder não derivado. Na 
essência só há UM Poder. Um só Todo-Poderoso. O primeiro a receber o poder 

derivado é o Filho de Deus. 



11 

 

     

 - Sobre os  anjos, “… milhares de milhares o serviam e milhões de milhões”. Daniel 
7: 10.  Anjos vários seres com poder . Podemos ver que cada anjo quando vinha à 

terra vinha com poder. Cada ser celeste tem poder. Só aqui há muitos poderes, e 
cada um com poder diferenciado. “ … pôs querubins no oriente do jardim…”  

Génesis 3: 24. “ Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas,…” Isaías 
6: 2.  O anjo Gabriel, “ eu sou Gabriel que assisto diante de Deus…” Lucas 1: 19. 

Cada anjo é dotado de poder. 
Alguns  ex: Génesis 19: 1, 10, 11, 15, 16, 17. “… vieram dois anjos a Sodoma, … e 

feriram aqueles homens de cegueira…” Atos 5: 19 e 20 “… um anjo do Senhor abriu 
as portas da prisão…”. Etc.     

   - Até os discípulos, homens de Deus, receberam poder transmitido por Jesus. 
Lucas 10 : 19 “... eis que vos dou poder..." 24: 49 " ... eis que vos envio a 

promessa do meu Pai . Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de 
poder". 

     - Atos 4: 31 " e todos foram cheios do Espírito Santo. ( “Ruach Ha Kodesh”  -  

ESPIRITO DO SANTO) . Atos 6: 8 "…E Estêvão cheio de fé e poder…".  Este poder 
do homem Estêvão, não é terreno mas celestial, e era transmissível de homem 

para homem. Atos 8: 14  a 20 "...Então lhes impuseram as mãos e receberam o 
Espírito Santo ..." João batista, outro homem, tinha poder ainda que bem menor 

que Jesus, o Filho de Deus.  Lucas 3: 16 "eis que vem aquele que é mais poderoso 
do que eu... esse vos batizará com o Espírito Santo." Ou seja, Jesus recebeu o 

Poder, o Espírito Santo do Pai e deu esse poder aos homens. E temos casos de 
homens que o deram a outros homens. Ora o poder é transmissível e derivado. 

MAS SÓ UM NÃO RECEBEU PODER.  PORQUE SÓ ELE É -  O PODER -  O TODO 
PODEROSO.  

  -  Nas Bíblia JFA está escrito :  Mateus 26: 64 “ … vereis em breve o Filho do 
homem assentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu.” – Então que 

é esse Poder? 
  - Na Bíblia Thompson está escrito:  Mateus 26: 64 “ … vereis o Filho do homem 

assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu” 

 – Então quem é o Todo-Poderoso?  “assentado à direita do Poder” ou  “ assentado 
à direita do Todo-Poderoso”,  refere-se ao Pai, a Deus Pai. Está sentado à direita do 

Poder, do Todo-Poderoso. Do único que não recebeu poder, porque dele recebem 
os outros poder. 

  
    UM só tem poder não derivado. Na essência só há UM Poder. Um só Todo-

Poderoso. Os outros poderes são derivados, alguém lhos dá. O primeiro a receber o 
poder derivado é o Filho de Deus. O Pai o deu a Jesus, e este deu-o aos apóstolos, 

que por sua vez deram poder a outros homens pela imposição das mãos.  Mas Um 
único não recebeu poder, porque Ele é o Poder, o TODO- PODEROSO. 

 
     Somente Deus o Pai, não recebeu poder, porque Ele é o Poder, o TODO- 

PODEROSO. 
     - Assim que poderes há muitos no sentido amplo e mais que três. Mas todos 

dependem do único Poder, não de três.  No sentido restrito há um Poder. Um Todo-

Poderoso. Dizer que há mais que um Todo-Poderoso é acreditar num deus que não 
o DEUS de Abraão, Isaac e Israel.      

    
    Está escrito em,  I Coríntios 8: 4 a 6 “Assim que, quanto ao comer das coisas 

sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro 
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Deus, senão um só. Porque ainda que haja, também, alguns que se chamem deuses, 

quer no céu, quer na terra (como há muitos deuses e muitos senhores); Todavia 
para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos; e um 

só Senhor, Jesus Cristo, o qual são todas as coisas, e nós por Ele.”       
    - Como acabamos de ler está escrito que Deus é um só, o Pai. Aqui só Deus o Pai 

é designado como Aquele que governa e está acima de todos; é o Altíssimo Todo-
poderoso. Abaixo do Pai, seu Filho Jesus foi feito Senhor sobre a Terra e Céu como 

vimos.    
  Também lemos,  “Porque ainda que haja, também, alguns que se chamem 

deuses, quer no céu, quer na terra” - ou seja, quer no Céu ou na Terra outros 
podem ser chamados de Deus (ELOHIM), mas Deus Soberano, O Altíssimo, é Um. 

Repare que no Céu não há ídolos, ou falsos deuses, mas seres que ostentam o titulo 
de Deus por designação do Soberano, Deus o Pai.  

 
 Nota : Anjos e Jesus foram chamados de Deus; assim como Moisés, os juízes de 

Israel e Jesus na terra foram chamados de Deus (Elohim). Há vários Elohim mas um 

só é o Elohim (Deus) Soberano Todo-Poderoso.  
   

 Como acabamos de ler, há muitos que se chamam Deus, mesmo no céu e também 
na terra, mas no sentido restrito há UM SÓ DEUS, O PAI e não três. Assim também, 

ainda que muitos tenham poder no Céu e na Terra, HÁ UM SÓ PODER, O PAI,  e 
não três grandes poderes. Um só tem poder não derivado, porque é o Poder. 

      - O Eterno Pai é o único que não recebeu poder, porque Ele é o Poder, o Todo-
Poderoso. Abaixo do Pai e acima de todos os outros está o Filho, que do Pai recebeu 

entre vários atributos o poder. E depois "muitos poderes". O poder dos anjos, e são 
vários cada um com o seu. Há os querubins, serafins, cada um com posições 

hierárquicas. Todos sujeitos a Cristo e este ao Pai. E nós humanos a Cristo e este ao 
Pai.  Que prazer estarmos sujeitos a Cristo, e vermos nosso Senhor sujeito ao Eterno 

Pai. Que O Todo-Poderoso, o Poder, faça de si e de mim através de Jesus uma 
extensão do seu poder aqui na Terra, e assim o permitamos. Todos os poderes 

existentes quer no Céu ou na Terra, estão debaixo do verdadeiro Poder, do Todo-

Poderoso.  
     - Como homem, estou debaixo  de Cristo e do Seu poder e Cristo do Pai. 

Não estou debaixo de três grandes poderes. 
     Está escrito: I Coríntios 11: 3 " Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de 

todo o homem... e Deus a cabeça de Cristo". II Coríntios 12: 9" … para que em 
mim habite o poder de Cristo." Efésios 5: 23 "… como também Cristo é a cabeça da 

igreja…” 
      - Há muitos poderes. Mas eu enquanto homem estou debaixo de Cristo e a Ele 

Sujeito. Eu estou debaixo do Poder de Cristo e sei também que Cristo está sujeito ao 
Pai e debaixo do Seu Poder.  Grande Poder é o Eterno Pai. Todos os outros têm uma 

medida diferente de poder, mas derivado do Grande Poder. E todos a Ele sujeitos.  
   

   - Mesmo na eternidade até o Filho de Deus, Jesus, estará sujeito ao Pai. 
    I Coríntios 15: 24 " E, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando 

houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. 28 E, quando todas 
as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará Àquele que todas 
as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos."       
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