
UM SÓ DEUS E UM SÓ MEDIADOR. 

      

 Podemos afirmar, corretamente, baseados na Geografia humana, que há nas Américas apenas um país que 

fala o português e este país é o Brasil. Baseados nas Sagradas Escrituras, podemos afirmar, igualmente, que 

há em todo o universo "um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ho mem." I 

Timóteo 2:5. Geograficamente falando, O Brasil é, não somente o maior país da América do Sul, mas também 

o único das Américas que fala o português. Escriturísticamente falando, a declaração de Cristo de que o Pai é 

maior do que Ele (João 14:28), leva-nos a concluir que, assim como o Brasil é o maior país da América do Sul 

e o único país das Américas que fala português, o Pai é, incomparavelmente, o maior ser do universo e único 

Deus. João 17:3; Romanos 16:27; I Coríntios 8:6; Efésios 4:6 e I Timóteo 1:17, 2:5 e 6:15 e 16 e Judas 24 e 25. 

Deste Deus único é-nos dito que "amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho "monogenes", único a 

ter os seus "genes", para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna."  João 3:16. Depois de 

reconhecer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dentre os quais se considerava o 

principal, Paulo assim se dirigiu doxologicamente a Deus, o Pai: "Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus 

único, honra e gloria pelos séculos dos séculos. Amém!" I Timóteo 1:15-17. Como o maior ser do universo e 

único Deus, o Pai é o autor da lei e a escreveu com seu próprio dedo dizendo: "não terás outros deuses diante 

de mim", lei esta entregue por Cristo a Moisés como dádiva a Israel e ao mundo e que deseja escrever nas 

tábuas do nosso coração. Patriarcas e Profetas, pag. 366. História da Redenção pag. 379 e 380. Salmo 40:8. 

Jeremias 31:33 e Hebreus 8:10. Pelo método da fé em Cristo (Rom. 3:22) e por intermédio e méritos do seu 

sangue (Rom. 5:9), tendo a graça de Deus como fonte (Rom.3:24 e Efe. 2:8), somos justificados, ou melhor, 

declarados justos, perante Deus e sua santa lei (Rom. 5:1), produzindo como frutos a guarda da mesma ( Tiago 

2:22), a começar pelo primeiro dos dez mandamentos em que Yahweh escreveu e disse: "Não terás outros 

deuses diante de mim." Êxodo 20:3; Deuteronômio 5:7. Como o maior ser do universo e o grande legislador, 

o Pai é denominado, nas Escrituras, de Deus único, pois é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

João 20:17; II Coríntios 1:3 e 11:31; Efésios 1:3 e 17 ; I Pedro 1:3 e Apocalipse 1:6 e 3:12. Como Deus único, o 

Pai entregou todas as coisas a Cristo, seu amado Filho, o Filho do reino do seu amor. Colossenses 1:13 e I 
Coríntios 15:24-28.   

      Assim, pois, todas as coisas, por ordem do Pai, estão sujeitas a Cristo, menos o próprio Pai, ao qual Cristo 

devesse-lhe submeter, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. I Coríntios 15:28. Por isto, com razão, diz a 

Bíblia, que "há um só Deus, o Pai e um só Senhor, Jesus Cristo." I Coríntios 8:6. Há, pois, "um só Deus e Pai, 

que está sobre todos, age por meio de todos e está em todos." Efésios 4:6."Porque há um só Deus e um só 

mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem." I Timóteo 2:5. Na confluência do rio Iguaçu com o 

rio Paraná, três países sul americanos, Brasil, Paraguai e Argentina se encontram e formam a região conhecida 

como tríplice fronteira. Dizer que o Brasil é o único país das Américas que fala o português está absolutamente 

correto, mas dizer que a tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina são o único país das Américas que fala 

o português está absolutamente errado. Afirmar que, segundo a Bíblia, há um só Deus e que este Deus único 

é o Pai, está absolutamente correto(I Cor. 8:6), mas afirmar que é a Bíblia que diz haver um só Deus como 

sendo o Pai, Filho e Espírito Santo, está absolutamente errado. É conectar o Shemá (Deuteronômio 6:4), 

repetido por Cristo ( Marcos 12:29), declaração bíblica fundamental da unicidade de Deus, de que há um só 

Deus, é conectá-la, equivocadamente, com a formula triádica, Pai, Filho e Espírito Santo, de Mateus 28:19, 

quando o correto  seria conectar o Shema com apenas o primeiro dos três nomes da fórmula triádica de 

Mateus 28:19, o nome do Pai, distinguindo-o como único Deus em relação aos outros dois, como em Efésios 

4:4-6, por exemplo, e I Coríntios 8:6. "Há somente... um Espírito...Um só Senhor... e UM SÓ DEUS E PAI. Efésios 

4:4-6. "Há um só Deus- o Pai..." I Coríntios 8:6. E o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao orar ao Pai, 

referendou: "E a vida eterna é esta: que TE conheçam a TI SÓ como ÚNICO DEUS VERDADEIRO e a JESUS 



CRISTO a quem enviaste. João 17:3. Almeida corrigida e revisada fiel ao texto original  (ênfase com letras 
capitais do autor).  

      Que Brasil, Paraguai e Argentina formem a região conhecida como tríplice fronteira está absolutamente 

correto, mas que Brasil, Paraguai e Argentina sejam um só país de fala portuguesa é absolutamente errado. 

Que na fórmula batismal de Mateus 28:19, apesar de nenhum bati smo bíblico haver sido efetuado em 

obediência a está fórmula, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aparecem juntos, formando o que pode 

apropriadamente ser denominado de Trio Celestial, está absolutamente correto, mas dizer que com isto 

formem uma tri unidade ou "Trindade" sendo esta o Deus único da Bíblia, em contraposição à afirmação 

bíblica de que há um só Deus, o Pai( João 17:3; I Coríntios 8:6; Efésios 4:6 e I Timóteo 2:5), está absolutamente 

errado. O Brasil, situado à margem direita do rio Iguaçu, faz fronteira com a Argentina, à margem esquerda 

do rio. Na confluência do Rio Iguaçu com o rio Paraná, Brasil e Argentina, encontram-se com um terceiro país, 

o Paraguai, situado à margem direita do rio Paraná, com Brasil e Argentina à esquerda. Esta região, onde os 

dois rios e três países se encontram é conhecida, como já dito, tríplice fronteira. Assim como três países se 

encontram na triplica fronteira, a Bíblia nos fala de três nomes divinos, o nome do Pai, o do Filho e do Espirito 

Santo que formam um trio, apropriadamente denominado, como já dito, de trio celestial. Tríplice fronteira e 

trio celestial são, pois, numericamente iguais. São iguais também no fato de que não podemos dizer que três 

países sejam igual que um país, nem tampouco os três nomes do trio celestial sejam o único Deus. A Bíblia nos 

fala do Deus único, esclarecendo ser o Pai  (I Cor. 8:6) e não os três componentes do trio celestial 
conjuntamente.  

      Quanto à natureza divina, Pai e Filho são dois seres com igual natureza, mas a natureza do Espirito Deus 

não revelou. A Bíblia nos diz que Cristo é a expressa imagem da pessoa do Pai, "o qual sendo o resplendor da 

sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa." Hebreus 1:3. A Bíblia não usa, entretanto, esta mesma 

linguagem para com o Espírito. Do Pai se diz, portanto, que é pessoa e do Filho "a expressa imagem da pessoa 

do Pai", havendo silêncio das Escrituras, portanto, em relação ao Espírito. Assim, pois, não é correto falar em 

tri unidade, "trindade" ou "Trindade consubstancial." É, pois,  equivocado o termo "Trindade", referindo-se à 

natureza divina do Pai, Filho e Espírito Santo por mais que seu uso seja oficial na esmagadora maioria das 

igrejas que se identificam como cristãs e tenha se propagado e venha sendo usado há séculos, pois não há, de 

acordo com a revelação bíblica, tanto quanto se sabe, uma "Trindade de natureza ou consubstancial." 

Fernando Canale, teólogo máximo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no que se refere à doutrina de Deus, 

nos fala em Trindade de tarefas, o que, em verdade, seria, para ele, a Trindade da moderna Igreja Adventista 

do Sétimo Dia, mas não deixa de nos advertir do real perigo de "triteísmo" existente na aceitação deste tipo 

de Trindade. Fiquemos, portanto, com a clareza das Escrituras e as "verdades cristalinas" da Bíblia, de que "há 

um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem." I Timóteo 2:5. "Ora, a nossa comunhão é com o Pai e 

com seu Filho, Jesus Cristo." I João 1:3."Meus filhinhos", diz-nos ainda João, o discípulo amado, "estas coisas 

vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o 

justo." I João 2:1. Apropriemo-nos, portanto, dos méritos deste único e suficiente Mediador, o Senhor e 

Salvador Jesus Cristo, para chegarmo-nos àquele que é, de acordo com palavras do próprio Cristo nas 

Escrituras, o seu Deus e seu Pai, nosso Deus e nosso Pai, O ÚNICO DEUS VERDADEIRO; o bendito e único 

Soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos senhores; o único que possui a imortalidade, que habita em luz 

inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amem! Timóteo 

2:5; João 20:17 e 17:3 e I Timóteo 6:15 e16. "Àquele que esta sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e 
a honra, e a gloria, e o domínio pelos séculos." Apocalipse 5:13.  
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