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RESUMO 

 

Os ataques de movimentos dissidentes, dentro das fileiras do Adventistas do 

Sétimo Dia, fazem com que o foco da missão seja desviado. No território da 

Associação Paulista Sul, particularmente, têm surgido grupos dissidentes nos últimos 

dez anos, questionando a natureza humana e divina de Cristo, o Espírito Santo como 

pessoa e a Trindade, doutrinas que, segundo eles, são indicadores de que a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia está apostatada. O objetivo deste trabalho foi analisar quais 

são as pressuposições da base teológica e filosófica dos principais grupos dissidentes 

no campo da Associação Paulista Sul, extrair lições do período dos pioneiros e propor 

estratégias de proteção e enfrentamento. O estudo seguiu a metodologia exploratória, 

com pesquisa bibliográfica e documental. Foi realizado estudo de forma aprofundada 

acerca das pressuposições filosóficas e teológicas da base dos principais grupos 

dissidentes que combatem a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. As 

considerações feitas no presente estudo permitem concluir que a base teológica dos 

principais grupos dissidentes é a doutrina do antitrinitarianismo. Tanto os nazarenos 

como os adventistas históricos não creem na autoridade plena e satisfatória do texto 

bíblico, principalmente do Novo Testamento. A aderência dos referidos grupos ao 

antitrinitaranismo é baseada em uma teologia extrabíblica, com pressupostos que 

apontam para a inferioridade da divindade de Cristo em relação ao Pai, bem como a 

anulação do Espírito Santo como pessoa. Além da necessária instrução para que a 

igreja possa discernir entre o erro e a verdade, outras estratégias podem auxiliar a 

liderança local e regional da igreja no combate à heresia. A leitura diária da bíblia, 

especialmente sobre a vida de Cristo é o primeiro passo para o preparo a fim de se 

evitar heresias. Também deve-se fortalecer o estudo da lição da Escola Sabatina. A 

liderança local e regional da igreja deve promover o verdadeiro reavivamento e 

reforma a fim de prevenir que os pressupostos das heresias vigentes infiltrem-se com 

uma roupagem de reforma ou reavivamento. 

 

 

 

Palavras-chave: adventista; antitrinitarianismo; dissidentes; teologia; paulista 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissident movements attacks within the ranks of the Seventh-day 

Adventists, causes the focus of the mission to be diverted. Within the Paulista Sul 

Association, particularly, there have been arisen breakaway groups over the past 

decade, questioning the divine and human natures of Christ, the person of the Holy 

Spirit and the Trinity, which, according to them, are an indication that the Seventh-day 

Adventist Church is apostatized. The aim of this study was to analyze what are the 

presuppositions of theological and philosophical basis of the main dissident groups in 

the field of Paulista Sul Association, draw lessons from the pioneer period and propose 

protection strategies and coping. The study followed the exploratory methodology, 

making a bibliographical and documentary research. The study was conducted in 

depth about the philosophical and theological presuppositions of the base of the main 

dissident groups that fight Seventh-day Adventist Church. The considerations made in 

this study allow us to conclude that the theological basis of the main dissident groups 

is the antitrinitarianism doctrine. Both groups, the Nazarenes and the Historical 

Adventists do not believe in full and satisfying authority of the biblical text, especially 

the New Testament. Agreement of those groups to antitrinitaranism is based on an 

extra-biblical theology, with assumptions that point to the inferiority of the divinity of 

Christ to the Father, and the cancellation of the person of the Holy Spirit. In addition to 

the church necessary instruction to discern between error and truth, other strategies 

can help local and regional church leadership in combating heresy. Daily reading of 

the Bible, especially the life of Christ is the first step in the preparation to avoid 

heresies. In the same way, should also strengthen the Sabbath School study. Local 

and regional church leadership should promote the real revival and reform in order to 

prevent the current heresies infiltrate with a garb of reform or revival. 
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Capítulo I 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Segundo White (2004a, p. 66), em seu livro O Grande Conflito, o foco do corpo 

ministerial da igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) deve ser a condução de povo no 

cumprimento da missão, chamando todos os habitantes da Terra para se prepararem 

para estar de pé no dia da volta de Jesus, unindo-se ao remanescente. Diz ela:   

 
“Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e esses fiéis devem ser 
chamados a sair, a fim de não participarem dos pecados dela e não 
sofrerem ‘dos seus flagelos’. O anjo desce do Céu, iluminando a Terra 
com a sua glória e anunciando os pecados de Babilônia. Ouve-se o 
chamado: Retirai-vos dela, povo Meu. Esses anúncios são a última 
advertência a ser dada aos habitantes da Terra” (p. 284). 

 

 Os ataques de movimentos dissidentes dentro das fileiras do advento, fazem 

com que o foco da missão seja interrompido, desviando-se para o resgate e educação 

de membros atingidos pelos ensinos não bíblicos e para críticos ao movimento 

adventista. Como resultado, alguns se levantam contra a administração eclesiástica e 

juntam-se a grupos separatistas, intitulando-se reformadores, pretendendo ser uma 

nova luz e reinterpretando as doutrinas da Igreja (DNA, 2008, p. 77). Ocorre também 

uma baixa considerável de nomes nos livros das secretarias das igrejas, sendo muitos 

desses, membros removidos não são resgatados (IASD, 2011). 

 Os dissidentes são pessoas de dentro da Igreja que geram conflitos ao 

discordar das doutrinas que a mesma ensina, discordando também em questões 

administrativas do ministério. A consequência é o perigo de fragmentar a identidade 

da Igreja, desfigurando as características vitais da missão em escala global, e 

colocando a Igreja além da possibilidade de reconhecimento (RODOR, 2011, p. 54). 

 No território da Associação Paulista Sul, particularmente, têm aparecido, nos 

últimos dez anos, grupos dissidentes com as características acima mencionadas. Os 

principais pontos defendidos por eles são: a natureza humana e divina de Cristo, o 

Espírito Santo como pessoa e a Trindade, doutrinas que, segundo eles, são 

indicadores de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está apostatada, precisando de 

um sério reavivamento e reforma (APS, 2012). 

 O aparecimento de movimentos dissidentes não é um problema exclusivo do 
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movimento adventista moderno. Ele esteve presente na igreja primitiva, isto é, no 

período patrístico (como no caso do docetismo, montanismo e outros) e também na 

história do adventismo (na controvérsia em Indiana, Estados Unidos, sobre a “Carne 

Santa”, por exemplo).  

 Percebe-se que o conflito com grupos dissidentes tem persistido por séculos e 

tem atravessado gerações, até aos nossos dias (OLIVEIRA, 1985). A Igreja Adventista 

do Sétimo Dia, com sua liderança em geral, incluindo a Associação Paulista Sul, sua 

administração, pastores e líderes leigos, estão diante da possibilidade de se deparar 

com grupos infiltrados e disfarçados nas igrejas, disseminando ensinamentos não 

bíblicos (IASD, 2011). Portanto, o ministério hoje precisa fortalecer a Igreja diante dos 

grupos dissidentes e, no mínimo, conhecer os pressupostos filosóficos e teológicos 

que norteiam seus ideais de combate às doutrinas bíblicas, obtendo, em muitos casos, 

êxito, por encontrarem os membros despreparados e desinformados, levando-os à 

apostasia e à união aos grupos heréticos. O motivo da aderência dos membros da 

igreja a estes grupos é, em muitos casos, a infidelidade no compromisso da fé 

(NICHOL, 1980, p. 1038). 

 

 
 

1.1 Síntese da bibliografia fundamental 

 
 

 Até o momento, não foram encontrados materiais de estudo sobre as 

pressuposições da base teológica e filosófica dos principais movimentos dissidentes 

que combatem a igreja adventista do sétimo dia na última década, no campo da 

Associação Paulista Sul. Por outro lado, há abundante material que disserta sobre o 

perfil e pressupostos dos movimentos dissidentes que combateram a igreja ao longo 

de sua história. A seguir são feitas considerações sobre as obras consultadas.  

 Timm (1988) menciona o antitrinitarianismo aceito pelos pioneiros adventistas, 

não aceitando o credo Niceno que confundia as pessoas da Divindade. Nessa obra o 

Dr. Timm não faz o estudo das pressuposições da base teológica e filosófica dos 

principais movimentos dissidentes, mas nos dá uma posição firme acerca do 

pressuposto teológico dos pioneiros a respeito da Trindade.   

 Rodor (1999) oferece uma definição de “remanescente”, e identifica o conceito 
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com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Argumenta também que os dissidentes não 

têm provisão teológica ao se autoafirmarem remanescentes do remanescente. A 

referida obra também não avalia as pressuposições da base teológica e filosófica da 

dissidência, mas fala da metodologia dos dissidentes. A Divisão Norteamericana da 

IASD, em documento publicado na revista Parousia, avalia as acusações de heresias 

contra a igreja da perspectiva do correto conceito de “adventismo histórico (DNA, 

2008). O documento orienta o cuidado com os dissidentes dentro da Igreja.  

 Silva (2005) esclarece que os grupos antitrinitarianos dissidentes do 

adventismo têm alegado que a doutrina da Trindade foi formulada no concílio de Nicéia 

(325 d.C), sob a ordem do imperador romano Constatino. Em seu artigo o autor indica 

as diversas alusões à Trindade já nos escritos dos pais pré-nicenos da Igreja, 

ressaltando os pressupostos teológicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

 Quanto às bibliografias dos principais grupos dissidentes no campo da 

Associação Paulista Sul na última década, encontra-se uma extensa lista de autores 

anônimos em forma de periódicos, bem como materiais identificados por seus autores, 

como por exemplo a obra de Osório (2010) que diz: 

 
Pelo fato de Jesus chamar seu Pai de meu Deus, mostra sem sombra 
de dúvidas que sempre existiu hierarquia entre o Pai e o Filho. 
Portanto, a afirmação do dogma da Trindade “Tal como é o Pai, assim 
é o Filho e assim é o Espírito Santo” não tem fundamento bíblico 
(p.39). 

 

  Outra referência que combate a trindade é o periódico A Sentinela. De igual 

modo, Bultmann (2008), teólogo alemão existencialista, traz pressupostos filosóficos 

da pessoa de Jesus. Ele escreve que: 

 
A pregação do Novo Testamento anuncia Jesus Cristo, não só sua 
pregação acerca do Reino de Deus, se não à sua pessoa que foi 
mitologizada desde o início do Cristianismo primitivo (p. 14). 
 

   

 Para o autor, o “Jesus da fé” deve ser entendido de modo diverso do “Jesus 

histórico”, sendo o primeiro apenas um mito. De acordo com ele, a Bíblia tem que ser 

desmitologizada. Ele coloca que a pessoa de Jesus apresentada como Deus é uma 

mitologia, bem como a sua pregação de salvação. O Cristo histórico é diferente do 

Cristo da fé. 

 Já Kelly (1993) objetiva oferecer aos estudantes um relato panorâmico do 
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desenvolvimento teológico da Igreja patrística, e traz em seu conteúdo abundância 

em citações, algumas delas com teologia tendendo para a filosofia helenística.  

 Canale (2011), em sua obra O princípio cognitivo da teologia cristã, apresenta 

a importância de abordar o assunto dentro do correto modelo hermenêutico para 

entender as doutrinas e revelações contidas na Bíblia Sagrada, sem usar como 

ferramenta o pressuposto filosófico humano. 

 Langston (1988), em Esboço da Teologia Sistemática, faz um estudo do dogma 

da Trindade desde o Velho Testamento (VT) ao Novo Testamento (NT). 

 Lopes (2008), por sua vez, o faz em quatro obras. A primeira obra de título: Tito 

e Filemom, doutrina e Vida, um binômio inseparável, como distinguir os pastores dos 

lobos. A segunda obra: Colossenses, A suprema grandeza de Cristo, O Cabeça da 

Igreja, a Igreja verdadeira sob ataque e as ameaças do engano religioso. A terceira 

com o Comentário das cartas de João 1, 2, 3, como ter garantia da salvação e a 

heresia ataca a Igreja. A última obra com o título I e II Tessalonicenses, como se 

preparar para a segunda vinda de Cristo e temas do Anti-Cristo e a Igreja sob ataque.  

 Stella (1976), em História da Igreja Primitiva, traz o histórico da luta que a Igreja 

travou com a filosofia gnóstica no período entre os séculos I e IV. E, finalmente, as 

declarações na literatura dos pioneiros adventistas sobre o antitrinitarianismo e 

trinitarianismo. White (2004a) em seu livro O grande Conflito, vem advertindo o povo 

de Deus quanto à estratégia do inimigo em distorcer as doutrinas da Palavra de Deus; 

também os manuscritos originais de Ellen G. White, mapeando o tema sobre as 

pessoas da Divindade, a causa das dissidências e como capacitar a liderança para 

proteger os membros da Igreja. 

 

 

1.2 Problemática da pesquisa 

  

O conflito entre a Igreja e os grupos dissidentes têm levado muitos à apostasia. 

A consequência desta apostasia é a falta de discernimento ao atentar para 

pressupostos filosóficos e teológicos que estes grupos têm e também a indiferença 

quanto às verdades contidas na Palavra de Deus. White (2004a) alerta:  

 

Bom seria à igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas 
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almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. 
Há alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas 
da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não 
são de importância vital. Esta degenerescência está fortalecendo as 
mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos 
fatais, que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com 
riscos da própria vida, são hoje considerados com favor por milhares 
que pretendem serem seguidores de Cristo (p. 46). 

 

Tem-se notado a falta de sucesso em recuperar famílias inteiras confundidas 

pelas heresias apresentadas. A solução frequentemente adotada tem sido a 

desvinculação dos membros do livro da igreja, sem dar uma resposta satisfatória 

quanto ao motivo de não repatriar os membros influenciados e quanto a não ter 

conhecimento sobre os pressupostos filosóficos e teológicos dos grupos dissidentes.  

Diante disto, algumas questões merecem ser consideradas. O modo com que 

a liderança da igreja enfrentou as heresias no passado pode servir de modelo para o 

presente e futuro? Quais são os principais grupos dissidentes e seus pressupostos 

filosóficos e teológicos que na última década têm combatido a Igreja Adventista do 

Sétimo Dia especialmente no campo da Associação Paulista Sul? São os 

pressupostos Teológicos e Filosóficos dos dissidentes do campo da Associação 

Paulista Sul da IASD os mesmos dos primórdios da Igreja no período dos pioneiros? 

É possível fazer uma comparação destes pressupostos com os da história da Igreja 

primitiva? Qual seria o papel que a liderança (administradores, pastores e líderes de 

Igreja local) precisa desempenhar para neutralizar e eliminar o surgimento de grupos 

dissidentes na Igreja? 
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2 OBJETIVO   

 

O objetivo deste trabalho foi analisar quais são as pressuposições da base 

teológica e filosófica dos principais grupos dissidentes da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia (IASD) no campo da Associação Paulista Sul. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos foram: 

Extrair lições das experiências da igreja no período dos pioneiros e no período 

da Igreja Primitiva ao enfrentarem heresias, procurando formas de aplicação para o 

tempo presente; 

Estratégias para capacitar os membros em geral a fim de se protegerem contra 

as heresias; 

Contribuir com acervo teológico destinado à liderança em geral com 

pressupostos bíblicos, fazendo uso dos escritos de Ellen White, dentre outros, para 

fortalecer as deficiências no Ministério, com o objetivo de se precaver contra a 

dissidência e manter as igrejas no foco da missão. 

Comparar os pressupostos destes grupos com os pressupostos filosóficos que 

a igreja Adventista do Sétimo Dia combateu no período dos pioneiros, além de 

questionar se esses impasses são os mesmos combatidos pela igreja primitiva. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo seguiu a metodologia exploratória fazendo uma pesquisa 

bibliográfica e documental. A pesquisa pretendeu estudar de forma aprofundada as 

pressuposições filosóficas e teológicas da base dos principais dissidentes que 

combatem a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) na última década no campo da 

Associação Paulista Sul e verificar se são os mesmos pressupostos filosóficos e 

teológicos dos principais grupos dissidentes que combateram a Igreja IASD no 

período dos pioneiros, bem como no período da Igreja primitiva. Foi feita análise 

exploratória especialmente quanto aos escritos de Ellen White, procurando detectar 

ferramentas sugeridas com base bíblica, que a história deixou registrada como 

orientações para trazer soluções para Igreja nos dias atuais, incluindo o campo 

Associação Paulista Sul. Contou também com entrevistas com alguns membros 

dissidentes resgatados. 

 O estudo foi dividido em cinco capítulos: 

 O capítulo I contém introdução, problemática, objetivos, revisão bibliográfica, 

justificativa e metodologia aplicada que norteará toda a pesquisa.  

 No capítulo II foi feito um levantamento de materiais bibliográficos no campo da 

Associação Paulista Sul, para descrever os principais grupos dissidentes em suas 

origens, pressupostos filosóficos e teológicos e em suas crenças, doutrinas e 

propostas de missão.  

 No capítulo III foi feito um estudo aprofundado das bibliografias dos principais 

pioneiros da igreja Adventista do Sétimo Dia, onde será verificada a possibilidade de 

haver pressupostos antitrinitarianos que poderiam servir de base para os argumentos 

que os grupos dissidentes utilizam em nossos dias. Será estudada a posição de Ellen 

White diante do trinitarianismo como a palavra final para a solução do problema com 

os grupos dissidentes. 

 No capítulo IV, pretende-se propor alguns embates que a igreja primitiva 

enfrentou com grupos dissidentes e a descrição das estratégias que a mesma adotou 

para trazer uma solução para o avanço da igreja. 

 O capítulo V enfatiza as soluções e propostas para a problemática levantada, 

um resumo de todo o trabalho e conclusão. Foram estudados os princípios daquelas 
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soluções adotadas pela Igreja ao longo da história, desde os primórdios do 

cristianismo, passando pela época dos pioneiros da igreja Adventista do Sétimo Dia, 

e que podem ser aplicadas nos dias de hoje, com objetivo de imunizar a igreja contra 

a dissidência.  
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4 JUSTIFICATIVA 

             

 O ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também a Associação 

Paulista Sul com suas igrejas, nesta última década, têm notado de forma evidente o 

sofrimento enfrentado pela igreja ao não lograr êxito na recuperação de membros e 

até famílias inteiras, dispersadas por causa da influência de grupos dissidentes. O 

ministério da igreja, frequentemente se contenta com a solução de desvencilhar-se 

dos membros influenciados, sem dar respaldo satisfatório quanto ao motivo de não 

repatriar tais pessoas, e não ter conhecimento sobre os pressupostos filosóficos e 

teológicos dos grupos dissidentes.   
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Capítulo II 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Descrição dos principais grupos dissidentes na última década na 

Associação Paulista Sul. 

 

 

 Na última década, no campo da Associação Paulista Sul da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia, proliferaram muitos movimentos antitrinitarianos os quais propiciaram 

dissidência em diversas igrejas. Os dois principais grupos dissidentes conhecidos são 

os Nazarenos e os Adventistas Históricos. Esses grupos desenvolveram a habilidade 

de influenciar membros da igreja, utilizando interpretação doutrinal bíblica alternativa 

ou extrabíblica, levando-os a apostasia, conforme se verifica nas próximas páginas 

(APS, 2012). 

A assimilação da visão distorcida da doutrina bíblica é feita através de membros 

da igreja que desejam reavivamento e reforma com os pressupostos do 

antitrinitarianismo, migrando estes pressupostos para o seio da igreja e influenciando 

o restantante dos membros (APS, 2012). Desse modo, uma análise dos pressupostos 

teológicos e filosóficos desses grupos torna-se fundamental para a compreensão de 

sua base teológica. Sob este prisma, neste capítulo analisar-se-á os grupos com seus 

pressupostos. 

 

 

5.1.1 Nazarenos 

 

 Os Nazarenos estão presentes no Brasil principalmente nos Estados de São 

Paulo e Bahia. Atualmente eles têm três pontos de pregação no Estado de São Paulo, 

com um número aproximado de 100 pessoas. A metodologia adotada por este grupo 

é a propagação de suas doutrinas pelo contato pessoal (visitação nos lares) ou em 
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redes sociais, oferecendo estudos bíblicos e distribuindo literaturas nas igrejas, não 

importando qual seja a denominação.  

 

 

 

5.1.2 Origem dos Nazarenos.  

 

Os nazarenos consideram-se os verdadeiros remanescentes seguidores de 

Yehoshua (Jesus) de Nazaré. Para provarem esta afirmação, eles citam Atos 24:5: 

“Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os 

Judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos” (BÍBLIA, 

1993, p. 1393). Nesta passagem, o sumo sacerdote Ananias e alguns dos anciãos, 

diante do governador Félix, acusam Paulo de pertencer à seita dos nazarenos. A 

expressão no verso “a seita dos nazarenos”, é utilizada pelo grupo dos nazarenos 

para provar que são os verdadeiros seguidores de Jesus, como eles eram conhecidos 

na época, e que nos dias atuais são os herdeiros de Yehoshua (Jesus), ou seja, os 

verdadeiros nazarenos (CROSS, 1989).  

 Em sua apostila doutrinária, eles afirmam que no primeiro século existia um 

grupo de seguidores de Jesus de Nazaré conhecidos como os ebionitas, os quais 

moravam na cidade baixa, perto do templo de Jerusalém, em um bairro humilde 

chamado Nazaré. Este grupo sofria perseguições por seguir Yehoshuah (Jesus), 

ficando conhecidos posteriormente como nazarenos ebionitas (O MESSIAS..., 2006, 

p. 76). 

 Os nazarenos de hoje consideram-se herdeiros da fé e da humildade dos 

ebionitas nazarenos do primeiro século. Em seu artigo, Cláudio Blanc declara que no 

ano 160 d.C, o bispo Melito de Sardis encontrou em Jerusalém um grupo de cristãos 

judeus gnósticos, conhecidos como ebionitas nazarenos, que não criam na divindade 

de Cristo e que tinham seu próprio evangelho, conhecido como Evangelho dos 

Hebreus e o Evangelho dos Doze Apóstolos, além de um Evangelho dos Nazarenos 

(BLANC, 2003, p. 13).  

 Para Swidler, o grupo dos nazarenos considera que a sua origem e herança de 

fé não é cristã gentílica devido a sua ascendência judaica. De acordo com o autor, 

eles creem apenas no Messias de linhagem carnal davídica (O MESSIAS..., 2006, p. 
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37).  

 A origem dos nazarenos, que se intitulam como remanescentes, não tem raízes 

cristãs, como eles mesmos citam em seus escritos doutrinários. A raiz dos atuais 

nazarenos vem de um grupo de judeus ebionitas habitantes de Nazaré influenciados 

pela filosofia gnóstica (BULTMANN, 2008, p. 221).1 2 

 

 

5.1.3 Pressupostos teológicos e filosóficos dos nazarenos. 

 

Negação da autoridade bíblica. 

 

Os nazarenos ensinam que a Bíblia comumente usada pelo mundo cristão hoje 

é adulterada e não é digna de confiança. Segundo eles, o texto do Novo Testamento 

(NT) não tem como base manuscritos originais, mas o texto da Vulgata Latina feita por 

Jerônimo, a mando do papa Damásio e concluída em 404 d.C. (O MESSIAS..., 2006, 

p. 3). Desse modo, faz-se necessário conhecer a história da tradução da vulgata 

Latina feita por Jerônimo, bem como descrever o processo de produção do texto 

sagrado nas bíblias atuais através da crítica textual. 

 

 

A vulgata Latina de Jerônimo. 

   

Jerônimo, um erudito conhecido como um dos pais da igreja mais capacitados, 

                                                             
1 O Gnosticismo é um sincretismo entre elementos Judaicos e ideias da filosofia (pagã) platônica. Os 
Gnósticos Judeus diziam que é impossível que aquele que é essencialmente santo, possa ter 
comunhão com aquele é matéria (homem) essencialmente mau. Há um abismo infinito entre os dois, e 
um não pode ter intimidade um com o outro. Deus então emanou poderes para um ser comum (Jesus) 
para salvar o homem através do conhecimento e ter comunhão com Deus Santo. 
2 “O tempo mais antigo. Em todo caso, o movimento gnóstico se concretizou em toda sorte de seitas 
batistas na região do Jordão e também atraiu círculos judaicos para sua causa”. 
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e ávido por conhecimento, nasceu por volta do ano 347 d.C., e estudou em Roma, 

onde foi batizado pelo papa Libério em 360 d.C. No ano de 382 d.C, em Roma, 

conquistou o apoio do papa Damásio I (366-384), o qual encorajou-o a empreender a 

revisão das versões latinas das escrituras (SCHWANTES, 1965). A proposta era 

apenas revisar as vulgatas latinas, mas encontrou tanto erros, que deixou de lado as 

vulgatas latinas e foi direto aos originais (REIS, 2007, p. 123).  

Agostinho afirmava que os tradutores das vulgatas latinas existentes eram 

incontáveis, e esses tradutores imaginavam possuir certo conhecimento do hebraico 

e do grego (PAROSCHI, 2012, p. 63). A produção da vulgata latina de Jerônimo não 

cobriu todo o NT. Tem-se como certa apenas sua revisão dos quatro Evangelhos 

(BRUCE, 2011, p. 204). Seu trabalho de revisão dos textos latinos, posteriormente 

conhecido como Vulgata Latina, teve início em 382 d.C. e concluiu-se em 404 d.C. 

(PAROSCHI, 1993, p. 65). No corpo final do trabalho foram inseridos os livros 

apócrifos, apesar de ir contra sua vontade. No concílio de Trento em 1546 d.C., a 

tradução de Jerônimo tornou-se a Bíblia oficial católica, e serviu de modelo para outros 

tradutores católicos em outras línguas (REIS, 2007, p. 133).  

 Jerônimo foi um erudito, que contribuiu de forma significativa para a produção 

da vulgata latina, texto base para a versão bíblica oficial da Igreja católica. Todavia, 

afirmar que o texto da vulgata Latina de Jerônimo foi consultada como base para a 

produção de todo o NT utilizado hoje pelo cristianismo, incluindo protestantes, 

conforme afirmam os nazarenos, não pode ser considerada uma declaração honesta. 

Ao contrário, tal afirmação revela, no mínimo, ignorância a respeito da história da 

produção do texto bíblico impresso nas Bíblias atuais. 

 

 

Crítica textual e os manuscritos originais da Bíblia. 

  

Segundo Paroschi (1993, p. 13), a literatura secular usa o termo “ecdótica” para 

a ciência que recupera o texto original que sofreu alterações por erros na produção 

de cópias. Por outro lado, a ciência que tem a função de resgatar o texto bíblico do 

NT, na versão mais próxima do original, chama-se crítica textual, e usa o mesmo 
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processo da ciência ecdótica. 

Considerando que não existem hoje manuscritos originais da Bíblia, a crítica 

textual procura, através das cópias existentes, reproduzir o texto do NT mais fiel ao 

original. As cópias mais antigas de manuscritos usados para a reconstrução do texto 

bíblico cobrem desde o primeiro século até ao quarto século d.C. Existem cerca de 

5.500 manuscritos que contêm todo ou parte do NT e são divididos em papiros, 

unciais, minúsculos, lecionários, ostracos, talismãs, bem como citações dos pais da 

Igreja. Existem também as traduções antigas dos manuscritos, conhecidas como as 

“versões antigas”, sendo as mais importantes: Siríaca, Copta, Latina (produzidas de 

originais gregos), e outras não tão importantes tais quais: a Gótica, Armênia, Etíope, 

Georgina, Numbiana, Arábica e Eslava, por não terem sido traduzidas direto do texto 

grego (PAROSCHI, 2012, p. 62-63). 

 A crítica textual, ao analisar o texto no manuscrito, considera os seguintes 

critérios: em que material se encontra, a data, localidade, autor, gênero literário, e a 

teologia do autor. Os materiais mencionados são catalogados, e assim são 

detectadas: a família de manuscritos a que pertence o texto e com qual região 

geográfica e origem está relacionado. O objetivo da crítica textual é restaurar o texto 

original do NT pela comparação das cópias disponíveis, a fim de que o leitor possa ter 

certeza que está lendo o texto do NT mais próximo possível dos originais deixados 

pelos Apóstolos (PAROSCHI, 2012, p. 13-16).  

Hoje, independente de qual seja a denominação religiosa, o cristianismo utiliza 

a crítica textual, incluindo a Bíblia Católica, na produção de suas versões. A Bíblia de 

Jerusalém é um exemplo do uso da crítica textual.  O seu texto, tanto do AT (Antigo 

Testamento) quanto do NT foi analisado e reproduzido de acordo com os originais dos 

manuscritos gregos e hebraicos e, entende-se hoje, que este é o mesmo texto 

utilizado pelos protestantes (BÍBLIA, 2002, p. 13).  

 Através da ciência da crítica textual é possível afirmar que a Bíblia que temos 

hoje é a representação mais fiel do texto escrito pelos Apóstolos deixado como 

testemunho. Não há dúvida da veracidade dessa afirmação, apesar da descrença 

disseminada pelo grupo dos nazarenos. O texto de João1:1-4 o “Verbo que se 

manifestou entre nós” que os nazarenos negam, por estar presente na bíblia atual, e 
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esta ser uma representação próxima dos escritos dos apóstolos, podemos entender 

que ela se encontra no original. Talvez este seja o motivo da descrença no NT, porque 

eles também negam a deidade de Jesus. 

 

 

Negação da deidade de Jesus 

 

Os nazarenos dizem seguir as doutrinas dos nazarenos ebionitas do primeiro 

século. O ebionismo era um grupo separatista da Igreja primitiva que exigia que toda 

a Thorá, prescrição da lei de Moisés, fosse ensinada aos gentios e para todos os 

cristãos. Segundo Paroshi eles não aceitavam o Jesus que veio do céu, e sim, o Jesus 

ser humano comum, filho legítimo de José e Maria, que teve uma gravidez comum 

como todas as mulheres (PAROSCHI, 2012). 

Dessa forma, afirma Kelly (1993, p. 103), eles romperam o elo com os cristãos 

primitivos gentios, e também com a Igreja primitiva. Bruce (1990, p. 37) e Carson 

(2010) relatam que eles aboliram também, de seu cânon, muitos escritos originais, 

aceitando como cânon apenas o Antigo Testamento e o evangelho segundo os 

hebreus - com ênfase no livro de Mateus escrito em hebraico – os quais eles 

denominaram o Evangelho dos nazarenos. 

 Os nazarenos de hoje seguem os mesmos pressupostos dos seus 

antepassados. Consideram que o verdadeiro Messias veio da semente da promessa 

(Gênesis 3:15), com uma genealogia se estendendo de Adão até José, pai legítimo 

de Jesus, e Maria, sua mãe, que teve uma gravidez comum. Jesus, portanto, era um 

homem igual a todos os outros homens, que não veio do céu, e sim o Jesus histórico, 

terreno, que recebeu uma adoção especial em seu batismo para cumprir a missão 

como o enviado de Deus, o Pai (O MESSIAS..., 2006, p. 18-56). 

A referência bíblica para provar que Jesus não se encarnou é a de Gênesis 

3:15: “Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu 

descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar” (Gênesis 3:15) 
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(BÍBLIA, 2001). A exegese que os Nazarenos utilizam para apoiar a teoria de que o 

Messias é unicamente humano, vem da palavra hebraica זרעה, "zerah" (semente). Eles 

argumentam que há apenas um significado para esta palavra na Bíblia. Eles afirmam 

que:  

 

O que significa a promessa de uma “semente”? A palavra que 
encontramos neste texto é: ZARAH e significa exatamente: “semente 
de homem”, “descendente” filho varão. Portanto, o que realmente foi 
prometido era um descendente, um filho varão, que teria a missão de 

aniquilar o pecado (O MESSIAS..., 2006, p. 6). 

 

O significado dado por eles para a palavra zerah, em hebraico, é “semente de 

homem” (espermatozoide), que daria a continuidade à sua descendência. A promessa 

do descendente de esmagar a cabeça da serpente significa, segundo eles, um filho 

homem gerado da semente humana (zerah espermatozoide). Esta promessa deveria 

ser cumprida em cada geração, ou seja, em cada geração haveria um descendente 

que esmagaria a cabeça da serpente. Ocorrendo, de geração em geração, esta 

sequência, através de descendentes gerados da semente humana (espermatozoide), 

haveria uma linha ininterrupta desde Sete, o filho que veio substituir Abel, passando 

esta linha por Abraão, Jacó, Isaac, até chegar a José que gerou Jesus, o Messias (O 

MESSIAS..., 2006, p. 1-16). 

O exemplo que os nazarenos dão para confirmar essa teoria está relacionado 

com o nascimento de Isaac. Abraão alcançou a promessa de seu descendente de 

forma natural, de sua própria semente (zerah = espermatozóide), e não de forma 

sobrenatural. Isaac seria um modelo profético apontando para Jesus por ter nascido 

de forma natural, isto é, o Messias só poderia vir de forma natural e não de forma 

sobrenatural. Portanto o Messias Yehoshuah (Jesus) veio gerado da semente humana 

(zerah, espermatozóide), procedente do rei Davi, sendo filho natural de José (O 

MESSIAS..., 2006, p. 1-16). 
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Semente (Zerah), descendente na ótica bíblica 

  

Ao olhar a palavra זרעה, "zerah", “semente" em hebraico, com mais cuidado, 

percebe-se que Zerah não tem um único significado, mas vários. Analisando o termo 

no conflito mencionado em Gênesis 3:15, os exegéticos afirmam que existem 

múltiplos significados dentro do próprio texto. Declaram eles:  

 

 

 

Este versículo usa a palavra em vários sentidos. A primeira ocorrência 
significa tanto descendentes da serpente (homens maus) quanto os 
descendentes espirituais (homens bons).  A segunda ocorrência da 
palavra diz respeito a todos os descendentes da mulher e, em última 
instância a um descendente em particular, Cristo. O substantivo zerah 
é usado para se referir a grupos e a indivíduos marcados por uma 
qualidade moral comum. Em Isaías 65:23 é mencionada a “semente” 
dos benditos de Deus. O messias ou servo Sofredor verá sua 
“descendência” ou os que creem nEle e o seguem. Isaias 53:10” 

(VINE, et al. 2002, p. 286).3 

  

Considerando que a palavra zerah esteja no singular, quando aplicada tanto ao 

descendente da serpente quanto ao descendente da mulher, a palavra pode ser 

entendida também de forma individual e coletiva. No singular, individual, ela se aplica 

ao descendente da mulher, Cristo, que veio para destruir as obras do diabo, 

(Apocalipse 12:1-5, Gálatas 3:16-19, Hebreus 2:14 e I João 3:8). Ele, e não uma 

multidão, é que esmagaria a cabeça da serpente (Satanás). O conflito que começou 

no céu, estendeu-se à Terra, e terminará após o milênio mencionado no apocalipse. 

Jesus adquiriu para sempre as marcas deste conflito no seu corpo quando foi 

crucificado, e estas marcas foram vistas pelos discípulos quando O viram ressuscitado 

(WHITE, 2003, p. 765). 

                                                             
3 O Significado Exegético e Expositivo das Palavras do Antigo e do Novo Testamento. “A palavra  
 ,zerah tem os seguintes significados: Semente, semeadura, época de semear, colheita זרעה
descendência, descendente (s), posteridade. Esta palavra ocorre por volta de 228 vezes no hebraico 
Bíblico e aparece em todos os períodos. A palavra tem cognatos no aramaico, no fenício, no árabe, 
no etiópico e no acadiano”. 
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 A semente zerah, no entendimento coletivo, é a descrição do conflito milenar 

entre os descendentes da serpente (filhos de Satanás, João 8:44; Atos 13:10, I João 

3:10), e os descendentes da Mulher (filhos de Deus). Isto pode ser considerado tanto 

no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus ilustra esse conceito ao contar a 

parábola do joio e do trigo, fazendo referência ao conflito apresentado em Gênesis 

3:15 (Mat. 13:24-30, 36-43) (WIERSBE, 2006, p. 38-39). 

 Portanto, a promessa do Messias que esmagaria Satanás no grande conflito, 

viria de Deus através de um nascimento sobrenatural (Gálatas 4:1-4 e Mat.1:20-25). 

A esse respeito White (2005), em História da Redenção, comenta: 

 

Seu nascimento foi destituído de grandeza mundana. Ele nasceu em 
um estábulo, e teve por berço uma manjedoura; contudo, Seu 
nascimento foi muito mais honrado do que o de qualquer dos filhos 
dos homens. Anjos celestiais informaram os pastores do advento de 
Jesus, e luz e glória de Deus acompanharam seu testemunho. O 
exército celestial tocou suas harpas e glorificou a Deus. 
Triunfantemente anunciaram o advento do Filho de Deus a um mundo 
caído a fim de cumprir a obra da redenção e trazer paz, felicidade e 
vida eterna ao homem, mediante Sua morte. Deus honrou o advento 
de Seu Filho. Os anjos O adoraram (p. 196). 

  

O argumento que os nazarenos tomam da palavra zerah (“semente, 

espermatozoide”) com sentido apenas coletivo, de manter a perpetuação de vários 

indivíduos, cada qual em sua época, cumprindo a promessa de esmagar a cabeça da 

serpente de Genesis 3:15, exclui uma aplicação profética sobrenatural da vinda do 

Messias ao se encarnar, e não considera a singularidade específica do Messias com 

relação ao descendente. Isto demonstra a falha na interpretação exegética e 

hermenêutica na abordagem do Messias em seu aspecto humano, ignorando a 

intervenção de Deus ao entrar na história humana através do nascimento 

sobrenatural, conceito igualmente rejeitado pelo grupo separatista. 
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Negação do nascimento virginal de Jesus 

  

Prosseguindo com a análise dos ensinos dos nazarenos contemporâneos, há 

uma profecia de Isaías 7:14 ensinada pelos nazarenos como tendo sido cumprida 

apenas no tempo do rei Acaz. A passagem fala da virgem que daria à luz a um menino 

que se chamaria Emanuel. A interpretação que eles fazem é que a palavra virgem não 

é betular, que tem o significado de virgem, mas "עלמה" (almah) que tem o significado 

de jovem mulher. O cumprimento dessa profecia, segundo eles, foi através da jovem 

esposa do rei Acaz que deu à luz o filho Emanuel também conhecido como o rei 

Ezequias. Com isto, o nascimento virginal de Jesus não tem ligação com essa profecia 

segundo o texto bíblico de Isaías 7:14 (O MESSIAS..., 2006, p. 6-44). 

 

 

Estudo Exegético de Isaías 7:14 ("עלמה" Almah) 

 

 O contexto desta passagem se refere à guerra Siro-Efraimita de 753 a.C. O rei 

assírio Tiglate-Pileser III, ameaçou os reis Rezim e Peca, da Síria e Israel, 

respectivamente. Estes reis fizeram aliança entre si para se defenderem, mas queriam 

que Acaz, rei de Judá, entrasse também na aliança defensiva. Acaz, entretanto, por 

motivo desconhecido, recusou-se a entrar nessa aliança. Então, o rei sírio Rezim, e o 

israelita Peca, fizeram uma retaliação, entrando em guerra contra Acaz, rei de Judá. 

Jerusalém, sabendo da possível invasão desses reinos, conforme a narrativa bíblica, 

entrou em pânico, e o jovem rei Acaz, com apenas 20 anos de idade, estava 

despreparado para enfrentar o ataque desses reis (SCHWANTES, 2002, p. 25). 

 O nome Acaz no hebraico deriva de uma forma do tempo perfeito, que significa 

“segurar” ou “controlar”. Entretanto, seu nome original era Acazias, que no hebraico é 

Achaz-Yahu e significa “Deus segura” ou “Deus controla”. Acaz eliminou do seu nome 

o nome de Deus, e passou a ser conhecido só como Acaz, que quer dizer “segurar” 

ou “controlar”, ao invés de “Deus controla” ou “Deus segura” (SCHWANTES, 2002). 

 Independentemente da incredulidade de Acaz, conforme o texto sagrado, Deus 
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agiu em favor de seu povo, enviando o profeta Isaías para tranquilizar o rei e o povo 

de Jerusalém com uma mensagem confortadora, dizendo que Ele estava no controle, 

e para confirmar a promessa, o rei Acaz deveria pedir um sinal. Todavia, Acaz não 

quis se comprometer com Deus, e se recusou a pedir o sinal. Isaias 7:1-13 (WIERSBE, 

2006).  

 Acaz, ao invés de confiar em Deus, pediu ajuda ao Rei da Assíria, Tiglate-

Pileser III, (II Cron. 28:16, 20 e 21). Esta decisão teve consequência desastrosa para 

o rei e para o povo de Jerusalém (SCHWANTES, 2002, p. 25). A recusa do rei Acaz 

em pedir um sinal causou indignação ao profeta Isaías, e mesmo assim ele deu um 

sinal da parte de Deus para toda a corte do rei (Isaías 7:13-14). O contexto sem dúvida 

se refere a uma profecia para o tempo do rei Acaz.  

No entanto, como um dos princípios da hermenêutica sobre profecias clássicas 

no Velho Testamento, é que a mesma pode ter um cumprimento escatológico 

secundário, que na maioria das vezes, o próprio profeta não está ciente deste duplo 

sentido. A própria Bíblia valida este princípio de interpretação (I Pedro 1:10-12 e Dan 

8:27) (VIRKLER, 2001, p. 17). O próprio evangelista Mateus usa este princípio de 

cumprimento escatológico, citando Isaías 7:14. Portanto Mateus aplica o texto de 

Isaías 7:14 ao nascimento de Jesus Cristo da virgem Maria (Mateus 1:23). 

  A palavra virgem em Isaías 7:14 de fato não é betulah. Embora seja a palavra 

mais comum para designar o termo virgem, Isaías usa a palavra "עלמה" (Almah). 

Entretanto, esta também tem “virgem” como um dos seus significados (Cantares 6:8). 

Almah, também é usado no hebraico para descrever aquela moça que está noiva 

preparando-se para se casar, ou seja, uma moça nubente, virgem, com idade de se 

casar (VINE, 2002).4  

                                                             
4 O Significado Exegético e Expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento, p.331 “Que 
 (almah) "עלמה" signifique virgem está bastante claro em Cantares 6:8. A palavra (almah) "עלמה"
descreve aquelas que são elegíveis para casamento, mas que não são esposas (rainhas) nem 
concubinas. Todas estas virgens amavam o rei e desejavam ser escolhidas para estar com Ele (ser 
noiva) como ocorreu com a Sulamita que se tornou sua noiva (Cant. 1:3-4). Em Gênesis 24:43 a palavra 
descreve Rebeca, de quem é dito em Gen. 24:16 que era solteira com que nenhum homem havia tido 
relações sexuais…Assim "עלמה" (Almah) parece ser usado mais para aludir o conceito virgem do que 
o estado solteiro, não obstante, sempre se referindo a uma mulher que não tivera dado à luz. Isto torna 
a palavra ideal para ser usada em Isaías 7:14, visto que betulah enfatiza a virilidade mais que a 
virgindade (embora seja usada em ambos os sentidos). Nos dias que precederam o nascimento de 
Jesus, o leitor de Isaías 7:14 leria que uma virgem que é solteira conceberia um filho.” 
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 Quanto ao cumprimento da profecia para os dias do profeta Isaías, como 

descrito em Isaías 8:3-4, há divergência entre os exegetas se a virgem seria a 

segunda esposa do profeta, pois ele teria ficado viúvo (WIERSBE, 2006, p. 20), ou se 

faria referência a alguém da corte do rei Acaz. No entanto, nenhum erudito menciona 

que esta virgem foi a esposa de Acaz, e muito menos que o rei Ezequias, filho de 

Acaz, foi o Emanuel da profecia, como defendem os nazarenos (SCHWANTES, 2002, 

p. 34). 

A profecia de Isaías 7:14 cumpriu-se de forma plena e satisfatória, como um 

sinal de “Deus conosco” no nascimento virginal de Jesus, aceitando o princípio de 

interpretação escatológica secundária à profecia clássica do Antigo Testamento 

aplicada pelos Evangelistas do Novo Testamento (Mateus 1:18-25 e Lucas 1:31:35). 

Considerando o testemunho bíblico de Mateus e Lucas, a vinda de Jesus, ao se 

encarnar, enriquece a compreensão da doutrina do estado de humilhação da 

Divindade na humanidade de Jesus, que é notório em toda a Bíblia, que Jesus sendo 

preexistente fez-se homem deixando a glória Divina para tomar o lugar de Servo (João 

17:5 e II Cor. 8:9) (LANGSTON, 1988, p. 200-201). 

 

 

Negam o nome de Jesus 

  

Os nazarenos têm como meta, em suas investidas, restaurar o nome do 

Messias. Segundo eles, Jesus Cristo não é o nome original do filho de Deus, 

anunciado pelo anjo a Maria (Mat. 1:21 e Luc. 1:31), e sim Yehoshua Mashiah. 

Afirmam também que a mudança ocorreu quando Jerônimo, entre os anos 382 d.C e 

404 d.C, traduziu a vulgata Latina a mando do papa Damásio e, obedecendo ao 

mesmo, adulterou o texto do Novo Testamento. Além disso, afirmam que a mudança 

do nome teve influência da filosofia grega, afetando também as doutrinas bíblicas. O 

nome então passou do hebraico Yehoshuah para Iesous (Jesus), proveniente dos 

idiomas grego e latino (PAULINO, 2006, p. 16). 
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Jeronimo e o nome Jesus 

               

A transliteração da palavra hebraica Yehoshuah (Josué), que significa Jeová, 

salva para a língua grega, resultou no nome Iesous (Jesus). A mudança ocorreu muito 

antes do nascimento de Jesus e, segundo Flávio Josefo, nos dias de Jesus esse nome 

(Iesous) era comum entre os judeus (TORRES, 2004, p. 32).5 

 De acordo com Daniel-Rops (1991, p. 174), o idioma grego era a língua falada 

no dia a dia, na religião e nas transações comerciais da Palestina, nos tempos de 

Jesus. A própria bíblia hebraica tinha sido traduzida para o grego, e era usada 

amplamente tanto pelos judeus de fala grega quanto pelos judeus que habitavam a 

Palestina. Essa tradução, conhecida como Septuaginta, foi realizada entre os anos 

250 a 150 a.C. e, segundo relatos, recebeu este nome porque o trabalho de tradução 

do Pentateuco foi realizado por 72 tradutores, escolhidos entre os anciãos e mestres 

de Israel, num período de 72 dias (BRUCE, 2001, p. 41-42).6 Nessa versão, o nome 

hebraico Iehoshuah sofreu uma adaptação para facilitar a pronúncia, como esclarece 

Torres (2004) em sua obra O nome de Jesus e a calúnia da onolatria. 

 

Vale lembrar que a Septuaginta era a versão bíblica usada por todos 
os Judeus da Diáspora e por muitos Judeus que viviam em Jerusalém 
na época de Jesus, pois esta havia sido traduzida para o grego por 
setenta e dois rabinos uma vez que o grego se tornara a língua franca 
daquele período. A forma grega equivale ao nome pré-exilico 
Iehoshuah e o pós-exílico Ieshuah, este dado ao sumo sacerdote 

Josué nos livros de Esdras e Neemias e aquele dado, primeiramente, 
a Josué filho de Num, nos livros de Êxodo, Números, Deuteronômio, 
Josué, Juízes, 1 Reis 16:34 e I Cron. 7:27, mas também dado a dois 
outros homens em I Samuel 6:14, 18 e 2 Reis 23:8. O que os 
tradutores da Septuaginta fizeram foi reter a forma mais curta do nome 
e acrescentar o “s” final para facilitar a declinação do nome na língua 
Grega. Obviamente, o NT (no original) confirma a equivalência exata 

                                                             
5 “O nome de Jesus era, até o início do segundo século depois de Cristo, um nome muito popular entre 
os Judeus. De acordo com a Epístola de Aristeas 48: 49 três entre os setenta e dois tradutores da 
Septuaginta se chamavam Jesus. Josefo menciona cerca de vinte pessoas com este nome grego 
Iesous como equivalente ao hebraico Ieshua muito antes do nascimento de Jesus Cristo”.  
6 “Os Anciãos foram separados em câmaras individuais por todo o tempo de trabalho e produziram 72 
versões idênticas-provas conclusiva, diziam, da inspiração divina da obra! Os tradutores trabalharam 
isolados uns dos outros, mas escreveram o mesmo texto, palavra por palavra, como se tivesse sido 
ditado a cada um por um leitor invisível”. 
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entre a forma grega Iesous e a hebraica Ieshuah ao referir duas vezes 
a Josué sob o nome de Iesous (Jesus). Atos 7:45 e Hebreus 4:8. (p. 

31). 

 

Portanto, a afirmação dos nazarenos de que a mudança do nome de Yehoshua 

para Jesus ocorreu com Jerônimo nos anos 382 d.C a 404 d.C, não tem validade 

histórica. 

 

 

 Jesus – o deus cavalo 

  

Outro argumento do grupo dos nazarenos sobre o nome de Jesus é 

etimológico. Segundo eles, o nome Jesus quer dizer deus-cavalo, pois afirmam que o 

nome é derivado da raiz grega Ie (que significa Deus) em adição da raiz hebraica sous 

(cavalo). Juntando as duas sílabas forma-se o nome Jesus com o significado de deus-

cavalo ou besta, derivando da mitologia grega.  

 A análise etimológica do nome Jesus feita pelos nazarenos é equivocada 

devido às seguintes razões: primeiro, não se estuda um nome etimologicamente 

usando raízes de dois ou mais idiomas diversos. Se a palavra está no idioma grego 

os radicais devem ser estudados só no idioma grego; segundo, o significado deve ser 

avaliado no contexto onde o nome é usado, ou ter referência da palavra em outros 

textos com o significado apresentado (TORRES, 2004). Nas duas situações o nome 

Jesus nunca corresponde ao significado proposto pelos nazarenos.  

 

 

Anúncio do anjo a Maria 

   

Outro argumento usado pelos nazarenos para negar a validade do nome Jesus 
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é afirmar que quando o anjo anunciou seu nascimento a Maria (Mat. 1:21; Luc. 2:21), 

pronunciou o nome em hebraico Yehoshuah e não Jesus no idioma grego (O 

MESSIAS..., 2006, p. 2). Com esta argumentação, os nazarenos apresentam a 

seguinte contradição: o texto, no qual o anjo anuncia o nascimento virginal de Jesus, 

não está nos manuscritos originais. Eles afirmam que o texto foi adicionado 

posteriormente por Jerônimo ao traduzir a vulgata Latina. Entretanto, são convencidos 

de que o anjo disse a Maria o nome Yehoshuah em hebraico e não Jesus em grego. 

A indagação que permanece é, se o texto não estava presente nos originais e é uma 

adição de Jerônimo, como podem eles saber que o anjo falou para Maria que o menino 

se chamaria Yehoshuah?  

Diante dessa contradição em seus argumentos, é possível entender a 

hermenêutica usada pelos nazarenos. Eles se enquadram no grupo que utiliza uma 

ou outra interpretação das escrituras conforme a conveniência, como mencionado por 

White (2004a) comenta em O Grande Conflito:  

 

Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas incoerentes, 
alguns apanham passagens das Escrituras separadas do contexto, 
citando talvez a metade de um simples versículo, como prova de seu 
ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem contrário o 
sentido. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por trás de 
declarações desconexas, assim, voluntariamente pervertem a Palavra 
de Deus. Outros, possuindo ativa imaginação, lançam mão das figuras 
e símbolos das Escrituras Sagradas, interpretam-nos de acordo com 
sua vontade, tendo em pouca consideração o testemunho das 
Escrituras como seu próprio intérprete, e então apresentam suas 
fantasias como ensinos da Bíblia (p. 521). 

 

 Contudo, em relação ao nome Yehshuah, pode-se afirmar que os nazarenos, 

ao reivindicarem como sendo de origem bíblica, seus argumentos não são 

consistentes e carecem de fundamento bíblico e histórico. Como consequência, 

acabam por utilizar um fundamento distorcido, aceitando, por exemplo, Jesus apenas 

como um homem comum com poderes especiais recebidos de Deus Pai. Em seus 

escritos, eles combatem a deidade de Cristo e acusam as pessoas que creem na 

encarnação de Jesus de fazerem parte da babilônia espiritual e convidam as mesmas 

para se retirarem dela (O MESSIAS..., 2006, p. 18). 
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 A conclusão que se chega é que na realidade os nazarenos são o que afirmam 

ser: Um grupo não cristão. Porque o Messias deles não veio do céu, não se encarnou, 

e seu evangelho não é o Evangelho canônico. Eles de fato reivindicam como 

verdadeiro evangelho o apócrifo de Mateus, escrito em hebraico, que Jerônimo achou 

em suas viagens e por um tempo confundiu com o Evangelho canônico de Mateus, 

por terem muitas semelhanças (BRUCE, 1990, p. 37-38).  

Também há evidências de que os cristãos gentílicos evangelizados pelo 

apóstolo Paulo, foram tentados a aceitar os ensinos judaizantes (Gálatas 1:6-9, o 

evangelho da circuncisão), e que estes judaizantes pareciam ser os ebionitas 

(BULTMANN, 2008, p. 244), e que hoje estão presentes com seus pressupostos nos 

nazarenos. Os nazarenos atuais tem o direito de reivindicar sua herança de um grupo 

de Judeus ebionitas gnosticistas, também de aceitarem o Jesus histórico através de 

um evangelho apócrifo de Mateus ao qual Jerônimo teve acesso.  

Entretanto, suas afirmações sobre serem o verdadeiro remanescente, 

seguidores do Messias de Israel, e terem o único e verdadeiro evangelho que reproduz 

a verdade sobre Jesus, não correspondem às evidências históricas textuais. Portanto, 

os nazarenos não podem ser considerados cristãos devido a sua rejeição do cânon 

Inspirado. Sua identidade histórica mostra que eles são de fato uma seita Judaizante 

gnóstica. 

 

 

5.1.4 Grupo dissidente adventistas históricos. 

  

Os adventistas históricos estão representados em pequenos grupos nas 

principais capitais e cidades do Brasil: Pindaré Mirim, São Luiz, Operária, Pioxii, Santa 

Luzia e Raposa (MA); Saquarema (RJ); Campo Grande (MT); Guaramirim e Palhoça 

(SC), Petrolina, Jabotão e Belo Jardim (PE); Palmas (TO); Aracaju e Juazeiro (CE); 

Vila Velha (ES); Gama (DF); Belém (PA); Guaratuba (PR); Rio Branco (AC); nos 

seguintes bairros da capital de São Paulo: Campo Limpo, Interlagos e Santo Amaro, 

e também nas cidades: Penha, Capivari, Osasco, Bebedouro, São Mateus e Cotia 
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(SP); e em Governador Valadares (MG) (ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2014). 

 Os integrantes desse movimento não se importam que os seus nomes 

permaneçam no livro de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles não 

querem que os seus nomes sejam removidos de onde foram batizados, porque têm 

em mente que são os reformadores enviados por Deus para a Igreja, com o objetivo 

de devolver a fé dos pioneiros e, pensando desta forma, passam a infiltrar-se nos lares 

dos membros da igreja, em pequenos grupos ou ministrando estudos bíblicos 

(ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2014). 

 

 

5.1.5 Origem dos adventistas históricos. 

  

Os adventistas históricos no território brasileiro têm sua origem na própria Igreja 

IASD. A dissidência membros da igreja deu-se quando os mesmos começaram 

entender de forma diferente as doutrinas bíblicas. A principal influência das distorções 

doutrinárias é o contato com outras denominações no Brasil e até mesmos de outros 

países em sites e redes sociais, como por exemplo o IEST, que é um site com um 

ministério independente da igreja querendo reformar as doutrinas da IASD (CALIXTO, 

2002, p. 11). 

 

 

5.1.6 Pressuposição filosófica e teológica dos adventistas históricos. 

   

Negação da autoridade bíblica. 

 

Os adventistas históricos têm como objetivo reformular as doutrinas bíblicas 

que a IASD ensina, especialmente sobre a Trindade nos textos bíblicos que enfatizam 
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as pessoas da divindade, especialmente a pessoa do Espírito Santo. Esforçam-se, 

portanto, para colocar dúvidas sobre estes textos, dizendo que não estão nos 

manuscritos originais (ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2007a, p. 7). 

Tendo isto em mente, eles têm o objetivo de colocar dúvida na autoridade do 

texto bíblico, minando a confiança dos leitores no texto sagrado. Eles afirmam em 

seus estudos doutrinários, por exemplo, que a versão bíblica de King James é a única 

confiável porque vem do texto da Antiga Vulgata Latina; seguem as citações de seus 

ensinos:  

A versão da Bíblia do Rei Tiago de 1611 (King James Version, KJV) foi 
traduzida diretamente das línguas originais, a qual Deus endossou e 
abençoou por quase 400 anos. Devido à sua pureza, o Texto 
Majoritário que foi usado pela KJV, foi também usado por todos os 
reformadores protestantes dos séculos XV, XVI e XVII, para suas 
traduções. Isto atraiu a ira da Igreja Católica Romana, e dezenas de 
milhares dos verdadeiros crentes que estudavam e publicavam a 

Bíblia verdadeira foram martirizados (ADVENTISTAS-
HISTÓRICOS, 2010, p. 5). 

 

A Antiga Vulgata Latina (157 AD) não deve ser confundida com a 
Vulgata Latina de Jerônimo, produzida em 380 AD. Os Waldenses, 
Gauleses, Celtas, Albigences e outros grupos na Europa usaram a 
Antiga Vulgata Latina e rejeitaram a Vulgata de Jerônimo 

(ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2007, p. 3). 

 
  

 Diante dessas afirmações, é importante uma rápida análise sobre a versão 

bíblica King James. 

 

 

A versão bíblica King James 

  

A Bíblia King James (em português Jaime ou Tiago), é uma versão bíblica 

autorizada pelo rei da Inglaterra James I para dar suporte à Igreja Anglicana. A 

primeira produção da versão foi em 1611 por uma comissão selecionada (EBOR, 

2002). A origem do texto da Bíblia dessa versão, conforme os próprios adventistas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_portuguesa


28 
 

históricos citam, vem da vulgata latina antiga. A verdade é que a antiga vulgata latina 

está dividida em duas famílias: A Africana, com o texto livre em relação aos originais, 

e a Europeia. Ambas as versões possuem muitas alterações que cobrem o período 

entre o quarto século ao décimo terceiro século (PAROSCHI, 2012, p. 67-68). 

A palavra “vulgata” quer dizer comum ou de uso público. Eram traduções da 

Bíblia feitas para que o povo em geral tivesse acesso à leitura. À medida que o 

cristianismo foi se expandindo, proliferou também o número de versões.  Só do NT o 

número chega a mais de dez mil manuscritos. Os textos das versões da antiga vulgata 

latina eram muito diferentes entre si, tanto que Jerônimo, com a autorização do papa 

Damásio no período dos anos entre 383 e 405 d.C., produziu uma versão nova com 

uma proposta mais harmoniosa, surgindo assim a vulgata latina de Jerônimo. As 

alterações no conteúdo das vulgatas latinas eram tão comuns que a própria vulgata 

de Jerônimo, com o passar do tempo, também sofreu alterações em seu texto, o que 

levou à necessidade de consulta aos escritos mais antigos para ser reparada 

(PAROSCHI, 1993, p. 64). 

Essas vulgatas latinas alteradas ficaram tão populares que resultou no Códice 

Beza, que era a forma de caderno que temos hojee foi escrito entre os séculos V e VI. 

Foi este documento que serviu de base para o texto recebido de Erasmo, considerado 

pelos estudiosos um texto deteriorado do NT grego, o qual deu origem à versão da 

Bíblia de King James. Paroschi (2012) discorre sobre a originalidade da versão King 

James:  

Teodoro de Beza (1519-1605), amigo e sucessor de João Calvino, em 
Genebra, publicou nada menos de que nove edições do NT grego 
entre 1565 e 1604, e uma edição póstuma apareceu ainda em 1611. 
Contudo, apenas quatro delas foram edições independentes: 1582, 
1588,1598. As outras foram apenas reedições em tamanho menor [...] 
Essas edições, porém, apesar de apresentarem um número 
considerável de informações críticas extraídas de vários manuscritos, 
de sua própria tradução latina e da vulgata de Jerônimo, praticamente 
em nada se distanciaram do texto da terceira edição de Estefano. Ou 
seja, não significaram nenhum progresso substancial com respeito ao 
aperfeiçoamento do texto grego do NT, e apenas contribuíram para 
que este se estereotipasse e popularizasse. A mais famosa tradução 
inglesa, a King James Version (1611), teve como base principal as 
edições de Beza, particularmente a de 1598, bem como a Editio Regia 
de Estéfano (p.112-113). 
  

A versão bíblica de King James procede do texto de Erasmo, Teodoro de Beza, 
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Jerônimo e Estefano. De acordo com a crítica textual feita nestas obras, percebe-se 

que o conteúdo das mesmas não acrescentou em nada a tentativa de aproximação 

do conteúdo dos manuscritos originais da Bíblia. 

Nota-se que a versão King James não consiste do conteúdo mais próximo do 

original como se acreditava que fosse.  Contudo, na época, era aceito como um texto 

de melhor qualidade, formando assim uma tradição que a versão era a Bíblia mais 

próxima dos manuscritos originais, e os Adventistas Históricos, hoje, querem manter 

esta mesma tradição. A insegurança, hoje, quanto à originalidade do texto bíblico que 

temos, não é mais necessária, pois dispomos de um trabalho sério e científico da 

crítica textual, em devolver o texto dos autógrafos (o conteúdo dos manuscritos 

originais da Bíblia) como temos hoje impresso em nossas bíblias (PAROSCHI, 2012). 

Também podemos estar seguros de que o conhecimento dos manuscritos 

originais da Bíblia, bem como as lições sobre Deus, não são estáticos, mas 

progressivos (ALAND, et al. 1986; JOHNSON, et al., 1998; WHIDDEN, 2004). 

 

 

Negação da autoexistência de Cristo 

  

  Os adventistas históricos ensinam que Jesus Cristo, o filho de Deus, não era 

autoexistente, mas foi gerado em algum momento na eternidade. Para apoiar este 

argumento citam a seguinte passagem bíblica:  

 

O Senhor me possuía, no início de sua obra, antes de suas obras mais 
antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes 
do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda 
de haver fontes carregadas de águas. Prov. 8: 22-24 (Biblia NVI, 1993, 
p. 789). 

 

 Essa passagem é, segundo eles, uma referência à sabedoria de Deus, desde 

a eternidade. Essa sabedoria, para os adventistas históricos, é o próprio Jesus quando 

passou a existir, segundo as palavras do autor sagrado “desde a eternidade fui 

estabelecida.” O apoio para esta teoria, afirmam eles, é que este pressuposto veio de 
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um dos pioneiros da IASD, Urias Smith, que compartilhava deste pensamento em 

seus escritos (JÄKEL, 2008 p. 5). 

 

 

Provérbios 8:22-24 em uma perspectiva bíblica 

  

O texto de Provérbios deve ser entendido de forma literal ou como uma 

parábola? Christianini (1975, p. 68) comenta que o texto deve ser entendido como 

uma parábola, pois revela a criação de Deus - o Universo e a Terra. Não se deve 

entender esta passagem de forma literal, pois desloca do contexto a menção de 

Salomão à sabedoria de Deus, ao apresentar-se como Criador. 

A sabedoria de Deus não pode ser confundida com a pessoa de Deus, mas 

distinta dele e coeterna com ele, isto é, a sabedoria é um dos atributos da divindade 

(Prov. 3:19 e Hebreus 1:2) (LANGSTON, 1988, p. 121). É necessário que a parábola 

de Provérbios 8:22-24 seja analisada no contexto de Provérbios 1:20-33; 3:20-35 e 

8:1-36, nos quais percebe-se uma ligação entre adquirir sabedoria com andar nos 

caminhos de Deus (Col.3; 10; Tiago 1:5).  

 O texto de Provérbios 8:22-24 não aponta para Jesus como criado, gerado ou 

emanado do Pai, mas aponta para Jesus como Criador cheio de sabedoria, em ação, 

ao criar todas as coisas, incluindo o Universo e a eternidade. Os apóstolos Paulo e 

João fazem menção à sabedoria de Cristo ao criar todas as coisas. 

 
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam 
unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a 
fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. 
Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do 
conhecimento. Col.2: 2-3 (BÍBLIA, 2001, p.147). 
 

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram 

feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele 

e a vida era a luz dos homens”. João 1:1-4 (BÍBLIA, 2001, p. 1320).  

 A aplicação de sabedoria em provérbios 8:22-24 para justificar a pessoa de 
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Cristo como alguém gerado ou emanado do Deus Pai em algum momento na 

eternidade, antes de ser encarnado, está relacionada à ideia platônica de Deus. Esta 

visão grega de um ser divino intermediário que criou todas as coisas, através do qual 

Deus opera no mundo, foi defendida por Filo de Alexandria no início do I século, 

aplicando o Logos platônico à sabedoria, nos dois livros apócrifos: Eclesiástico 

versículo 24 e Sabedoria versículo 7 (BÍBLIA, 2002). 

Esse pensamento ganhou força na Teologia de Ário, no quarto século, ao citar 

a LXX (Septuaginta) em apoio à teoria de que Cristo foi Criado (BRUCE, 2009, p. 917). 

O conceito da filosofia platônica, conhecido como “emanações divinas”, ensinava que 

havia deuses em sua hierarquia e esses seres governavam e criavam. Filo, sendo 

judeu, não aceitando o pluralismo de Deus, colocou seres intermediários divinos 

emanados (gerados) de Deus. Entre eles, o mais importante foi o Logos (KELLY, 

1993).  

As principais vertentes cristãs não aceitam este conceito de que Jesus foi 

criado, mas defendem que ele foi gerado em algum momento na eternidade, assim 

como defendem os adventistas históricos. Este pressuposto, porém, tem origem na 

filosofia platônica, e não na própria Escritura Sagrada. White (WHITE, 1900) em Signs 

of the Times, comenta sobre a eterna existência de Cristo dizendo: 

 

Cristo é o Filho de Deus, preexistente, existente por Si mesmo [...]. 
Falando de Sua preexistência, Cristo conduz a mente através de 
séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que Ele 
não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja 
voz os judeus estavam então ouvindo estivera com Deus como 
Alguém que vivera sempre com Ele. 

 

A Bíblia confirma a pré-existência e autoexistência de Jesus pelo testemunho 

do próprio Jesus (João 17:5; João 8:56; João 10:17-18; João 11:25). White (2003) 

esclarece, sem deixar dúvida sobre a autoexistência de Cristo, em sua obra O 

Desejado de todas as nações:  

 

Ainda procurando dar a verdadeira direção à sua fé, Jesus declarou: 
"Eu sou a ressurreição e a vida." Em Cristo há vida original, não 
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emprestada, não derivada. "Quem tem o Filho tem a vida." I João 5:12. 
A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. "Quem 
crê em Mim", disse Jesus, “ainda que esteja morto viverá; e todo 
aquele que vive, e crê em Mim, nunca morrerá”. Crês tu nisto?” João 
11:25 e 26”. Cristo olha aqui ao tempo de Sua segunda vinda. Então 
os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão 
trasladados para o Céu, sem ver a morte. O milagre que Cristo estava 
prestes a realizar, em ressuscitar a Lázaro dos mortos, representaria 
a ressurreição de todos os justos mortos. Por Suas palavras e obras, 
declarou-Se o Autor da ressurreição. Aquele que estava, Ele próprio, 
prestes a morrer na cruz, retinha as chaves da morte, vencedor do 
sepulcro, e afirmou Seu direito e poder de dar vida eterna (p. 530). 

 

 

 A doutrina de que Jesus foi gerado antes de se encarnar em algum momento 

no passado, conforme defendem os adventistas históricos, é de origem pagã.  

 

 

Negação da pureza e santa natureza humana de Cristo 

  

Outro ponto enfático das pressuposições dos adventistas históricos, na 

minimização da pessoa de Cristo, são as declarações que fazem sobre sua natureza 

humana. Eles ensinam que Jesus Cristo herdou de Adão, após o pecado, a natureza 

pecaminosa. Cristo teria a sua natureza manchada pelo pecado, semelhantemente a 

nós. O ensinamento desse pressuposto teológico, segundo eles, é que Cristo teria 

que ser assim, porque precisava se identificar com a raça humana caída. Cristo, então, 

foi enviado pelo Pai para redimir o homem na natureza pós lapsariana 

(ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2007b p. 5). 

 

 

Pecado no conceito bíblico 

 

A definição que a Bíblia faz de pecado não é uma referência a atos, isto é, de 
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cometer ou não pecados. A Bíblia traz um sentido mais abrangente ao revelar que o 

pecado tem a ver com o estado mau (carnal) da natureza humana. Segundo Langston 

“Não se pode confundir a árvore com o fruto da árvore; também não se pode confundir 

a enfermidade com os sintomas da enfermidade. Portanto, não podemos confundir 

atos pecaminosos como fosse o próprio pecado” (LANGSTON, 1988, p. 161). 

 Os atos pecaminosos são manifestações da própria natureza pecaminosa que 

herdamos de Adão após a queda do pecado; por esta razão a Bíblia revela que todo 

ser humano é pecador e necessita de um Salvador (I João 1:8, Rom. 1:16-30, Rom. 

3:10). A Bíblia assegura também que o pecado faz parte da essência da natureza 

humana, conforme apontado por Tiago: “Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau 

desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido 

concebido, dá a luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte”. 

Tiago 1:14-15 (BÍBLIA, 2001 p. 1511). 

 Esta citação bíblica esclarece que o mau desejo (natureza carnal) se manifesta 

por meio de atos pecaminosos. A natureza humana pecaminosa, conforme se verifica 

nas escrituras sagradas, tende à depravação e degeneração da imagem de Deus no 

homem. Diante desta prerrogativa, Jesus não poderia ter vindo em sua encarnação 

revestindo sua divindade em uma natureza humana pecaminosa. O testemunho 

Bíblico afirma que a natureza humana de Cristo é perfeita e pura (Lucas 1:34-35, João 

8:46, Hebreus 4:15, Hebreus 7:26, II Cor. 5:21, I Pedro 1:19).  

A Bíblia Sagrada também mostra as condições precárias e a degeneração 

mental, física e espiritual nos quais se encontrava a raça humana quando chegou o 

tempo da vinda de Cristo (Gálatas 4:4-5). Jesus assumiu a natureza humana com 

todos os efeitos de 4000 anos de pecado e, no entanto, sua natureza humana 

manteve-se isenta das tendências pecaminosas. Ellen G. White corrobora este 

conceito em Signs of the Times. 

 

Jesus era isento de todo pecado e erro, não havia nenhum traço de 
imperfeição em sua vida ou caráter. Ele manteve pureza imaculada 
sob as mais probantes circunstâncias. Jesus refere-se a si mesmo e 
também ao Pai como Deus, e reivindica para Si mesmo perfeita justiça 
(WHITE, 1901). 
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A pureza imaculada da infância, juventude e da fase adulta de Cristo, 
a qual Satanás não pode conspurcar, irritava-lhe por demais....E ao 
perceber que todas as suas tentações não resultavam em nada que 
pudesse mover a Cristo de sua inabalável integridade, ou em macular 
a pureza sem mancha do jovem Galileu, ele ficava perplexo e 
irado...Cada tentação que parece tanto afligir o homem em sua vida 
diária, e tão difícil de resistir e superar, foi colocada sobre o filho de 
Deus em um grau muito maior, visto que sua excelência de caráter era 
superior à do homem caído..Em favor do homem, Cristo provou e 
venceu as tentações mais ardilosas. É impossível para o homem ser 
tentado acima do que ele é capaz de suportar, conquanto dependa de 
Jesus, o infinito Vitorioso (WHITE, 1883). 

 

Segundo a autora “Jesus conhece nossa experiência em todas as coisas, 

exceto no pecado, portanto, Ele preparou-nos uma vereda adequada a nossa força e 

capacidade.” Em um artigo na editora Review and Herald ela comenta: 

 

Não havia nEle mácula de corrupção. Ele era estranho ao pecado, 
mesmo assim, suportou uma agonia que requereu ajuda e apoio de 
seu Pai. Muitas vezes orou com fortes clamores e lágrimas. Ele orou 
por seus discípulos e por si mesmo, identificando-Se, assim com as 
nossas necessidades, as fraquezas e as falhas que são comuns à 
humanidade. Havia poder em Sua petição, pois não tinha as paixões 
da nossa natureza humana caída, embora possuísse idêntica 
fraqueza, tendo sido, como nós outros, tentado em tudo (WHITE, 
1885.). 

   

As afirmações acima destacam dois pontos que podem parecer contraditórios: 

(1) Jesus tinha uma pureza desde a infância, na qual nenhuma mancha havia em Sua 

natureza, (2) Jesus se identificou conosco, e possuía idêntica fraqueza. Em outro texto 

ela também fala que Jesus colocou sobre si a natureza caída da humanidade (WHITE, 

1995b, p. 22). 

Essas afirmações porém refletem a realidade do entendimento de Ellen White 

em que Cristo tinha uma natureza humana caída no tocante à fragilidade humana 

como exemplo o esgotamento físico e outras fadigas propriamente humanas, mas 

sem propensões para o mal. Essa natureza caída ou idêntica fraqueza não tem ligação 

com o pecado, mas com os efeitos do pecado (WHITE, 1897). A Bíblia revela os efeitos 



35 
 

do pecado na natureza humana de Jesus em relação ao seu sofrimento. Como 

exemplos citamos: Jesus sofreu tristeza profunda (Mateus 26:38), Jesus perturbou-se 

(João 11:33), Jesus sentiu cansaço (Mateus 8:24, João 4:6), e Jesus padeceu e 

morreu (Lucas. 22:44, João 19:30 e 33). Jesus, ao se encarnar em uma natureza 

humana, não foi infectado, mas foi afetado por causa do pecado da humanidade.  

O pecado não somente infectou a raça humana como também afetou a 

dignidade de Deus. Só um Deus-homem poderia satisfazer um Deus indignado com 

raça humana, e só um homem-Deus, sem ter a natureza humana pecaminosa 

infectada pelo pecado, poderia fazer a reconciliação, através de um sacrifício aceitável 

às exigências da lei. Assumindo o lugar do homem caído poderia representar a 

humanidade perante Deus. (Hebreus 4:14-15 e 2:17-18) (LANGSTON, 1988, p. 199-

210). 

Portanto, Jesus se encarnou em uma natureza moral igual à de Adão antes da 

queda, mas também Jesus se identificou com a raça humana no aspecto físico em 

seus sofrimentos após milhares de anos de pecado. A singularidade de Jesus em seu 

caráter e sua identificação física com a raça humana caída pode ser melhor 

compreendida de acordo com Langston (1988): 

 

A natureza humana de Cristo cresceu juntamente com a natureza 
divina. E por causa disto não há um paralelo entre Ele e nós neste 
sentido. Jesus é o único neste mundo. Ele é o Filho Unigênito, e 
nenhum outro há igual a Ele. Jesus não é homem como Paulo, 
não é Deus como Pai, mas é Deus-homem. Nunca o hífen (-) teve 
tanta significação como aqui, entre estas duas palavras. Ele liga-
as e divide-as ao mesmo tempo (p.195). 

  

Nesta citação percebe-se que a encarnação de Jesus deveria satisfazer a Deus 

em relação à raça humana, porque o pecado afetou a dignidade de Deus. Para reparar 

a indignidade Divina quanto à raça humana caída, o ser que viria, deveria ser Deus. 

O pecado infectou a natureza humana do homem e o homem passou a ter a natureza 

pecaminosa (Romanos 7:18-23 e Romanos 3:9-18). Para reparar a natureza humana 

contaminada pelo pecado, o ser que se encarnaria, deveria vir em sua natureza isenta 

de corrupção e mancha do pecado. Essa seria a única maneira de representar a raça 



36 
 

humana. Para que o sacrifício fosse satisfatório e suficiente na restauração do homem 

à imagem de Deus, deveria ser perfeito.  

 Jesus é o único representante de Deus perante os homens, e é o único homem 

representando a humanidade perante Deus. Portanto, o ensinamento dos adventistas 

históricos que diz que Jesus, ao se encarnar, assumiu a natureza humana de Adão 

pós-lapsariana (depois da queda de Adão), não tem embasamento bíblico. Por outro 

lado, ensinar que Jesus assumiu apenas a natureza humana pré-lapsariana (antes da 

queda de Adão), também não é uma posição correta. A posição que que tem respaldo 

bíblico corroborado pelos inscritos inspirados de Ellen G. White, é a de que Jesus se 

revestiu da natureza moral humana de Adão pré-lapsariana (antes da queda), e 

também se revestiu da natureza humana pós-Lapsariana (depois da queda), 

recebendo sobre si as consequências físicas do pecado sobre a humanidade, por 

milhares de anos. 

Portanto, a análise das escrituras sagradas permitem a conclusão de que Jesus 

é puro e santo em sua natureza humana, mas também se identifica com a raça 

humana no sofrimento, dor, angústia e pobreza, devido às consequências do pecado. 

Outra posição dos Adventistas Históricos diz respeito ao Espírito Santo e sua rejeição 

como pessoa. 

 

 

Negação da personalidade do Espírito Santo 

  

O Espírito Santo, no entendimento dos adventistas históricos, é a própria 

pessoa de Deus Pai ou é a própria pessoa do Filho, isto é, o Espírito Santo tanto pode 

ser o próprio Pai como pode ser o próprio Filho. 

Este pressuposto dos adventistas históricos ao afirmarem que o Espírito Santo 

não é uma pessoa, é identificado com o sincretismo religioso entre as filosofias de 

Roma e Grécia, e a teologia conhecida como modalismo. O modalismo ensinava a 

manifestação de Deus em três formas: Deus se mostrando como Pai, se mostrando 

como Filho, e se mostrando como Espírito Santo e também o Filho se manifesta como 
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o Pai e como o Espírito Santo. O modalismo é um pressuposto filosófico emprestado 

da filosofia pagã com a tentativa de explicar que Deus é um. As antigas religiões, tanto 

do império romano como da Grécia, emprestavam ideias entre si, e o principal conceito 

é a ideia de um deus supremo que se manifestava de várias formas para satisfazer as 

necessidades espirituais do homem (KELLY, 1993). 

Essa ideia emprestada do modalismo, que ensina que o Espírito Santo é uma 

manifestação do próprio Pai ou do próprio Filho, é um pensamento de origem 

extrabíblica, de pressuposto filosófico grego. 

 

 

O Ministério do Espírito Santo atuando no plano da redenção. II Cor. 3:7-18 

 

 Um texto bíblico ao qual muitos antitrinitarianos se apegam, incluindo os 

adventistas históricos, para provar que o Espírito Santo não é uma pessoa mas 

manifestações do Pai ou do Filho, a exemplo do modalismo, é II Coríntios 3:17: “Ora, 

o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade”.  

 Nesse verso, os adventistas históricos ensinam que Paulo revela Jesus e o 

Espírito Santo como sendo a mesma pessoa (ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2008). 

O texto fala da experiência de Moisés com a revelação da Justiça de Deus diante do 

povo. Paulo fala desse ministério, que trouxe a condenação revelada e gravada com 

letras em pedra; esse ministério foi a revelação de Deus escrita nos Dez 

Mandamentos, a justiça de Deus escrita pelo próprio dedo de Deus (Êxodo 31:18). 

Moisés, ao sair da presença de Deus quando recebeu as duas tábuas de pedra, 

estava resplandecendo a glória Dele em seu rosto ao ponto de os israelitas não 

poderem ver seu rosto sem ser consumidos pela glória da Justiça de Deus. Moisés 

usou um véu para cobrir seu rosto (II Cor. 3:7) (BRUCE, 2009). 

 O apóstolo Paulo faz uma pergunta para a reflexão dos judeus: “[...] como não 

será de maior glória o ministério do Espírito?”. II Cor. 3:8-11 (BÍBLIA, 2001, p. 1442). 

A pergunta foi feita para que os Judeus percebessem que a glória do ministério do 

Espírito Santo é maior que a Glória que o povo de Israel tinha percebido no rosto de 
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Moisés, refletindo a santidade do Juízo (II Cor. 3:2-3), pois a glória do Espírito Santo 

produz justificação ao escrever a santidade em tabuas de carne, no coração dos 

homens, trazendo vida eterna e transformando as pessoas à imagem de Jesus. Jesus 

refletiu no seu rosto este novo pacto na Justificação dos homens ministrada pelo 

Espírito Santo. Se os Israelitas tinham esperança, agora é motivo para que os cristãos 

tenham ainda mais confiança (CHAMPLIN, 2000, p. 315). 

 O ministério do Espírito Santo e o de Cristo, ao atuarem no coração do homem, 

transformando-o, resulta em uma fusão nas funções de ambos, no processo da 

redenção da raça humana (DUNN, 2009, p. 331). Esse conceito pode ser percebido 

quando o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de Senhor ao libertar o crente de 

seus pecados: “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor aí há 

liberdade”. II Cor. 3:17 (BÍBLIA, 2001, p. 1442). Entendendo que o Espírito Santo é 

também Senhor, o próprio Jesus endossa esta ideia: “Mas quando o Espírito da 

verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de Si mesmo, falará apenas o 

que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do 

que é meu”. João 16:13-14 (BÍBLIA, 2001, p. 1346). 

 A verdade trazida pelo Espírito Santo liberta. Esta promessa de que outra 

pessoa continuaria a libertar é citada pelo próprio Jesus. A pergunta que se faz é 

quando iniciaria o ministério do Espírito Santo para continuar a libertação iniciada por 

Cristo? 

 O ministério do Espírito Santo em relação à conversão das pessoas, foi 

profetizado no Antigo Testamento pelo profeta Joel, o qual disse que haveria 

conversões por aceitar a Cristo (Joel 2: 28-32), e também se percebe esta ideia nas 

próprias palavras de Cristo ao referir-se à vinda do Outro Consolador (João 16: 7-14). 

No Pentecoste, cumpriram-se plenamente ambas as profecias, a do profeta Joel e a 

promessa profética de Jesus (Atos 2: 1-13).  

 O ministério do Espírito Santo, atuando no plano da redenção em conexão com 

o Cordeiro Pascoal, é a unidade fundamental do Novo Testamento. O ponto central do 

ministério do Espírito Santo é exaltar a pessoa de Cristo com as boas novas de 

salvação. Dunn (2009), em sua obra Unidade e diversidade no Novo Testamento, 

comenta: 
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Foi a proclamação da ressurreição de Cristo que evidentemente 
resultou no dom do Espírito. E o dom do Espírito foi tomado como 
prova de que Deus aceitou o ato de comprometimento de Jesus, o 
ressurreto. O dom do Espírito demonstrou que Deus tinha tanto 
vindicado Cristo, como aceitado os crentes. A experiência do Espírito 
Santo recebeu definição pela referência a Cristo - como: “Espírito de 
Cristo” Veja Rom.8:9, 15 e Gálatas 4:6 (p. 570).  

 A citação acima revela que todas as vezes que a Bíblia fala do Espírito de Cristo 

(Hebreus 9:14, I Pedro 1:11, Romanos 8:9, II Cor 2:17), ela fala da experiência da 

pessoa do Espírito Santo em exaltar o ministério da redenção de Cristo feito a favor 

dos homens. Os escritores do NT, ao falarem Espírito de Cristo, querem dizer que há 

uma fusão do papel do Espírito Santo com o Cristo exaltado e, por este motivo, essa 

experiência do Espírito Santo, ao entrar com sua obra no ministério de Cristo é 

conhecido como o Espírito de Cristo (DUNN, 2009). 

  A missão da pessoa do Espírito Santo é convencer o homem a respeito da 

justiça, do juízo e do pecado, como Jesus descreveu no Evangelho de João (João 

16:7-11). Jesus disse também que a pessoa do Espírito Santo os guiaria a toda 

verdade, efetuando a libertação no processo da redenção em Cristo Jesus, (João 

16:13-15). O Apóstolo Paulo esclarece em II Cor. 3:13-14 que agora não somos como 

Moisés para colocar um véu para os israelitas não verem a Glória de Deus. Paulo 

interpreta esse véu, que escondia a glória de Deus no rosto de Moisés, como a mente 

fechada dos israelitas. Da mesma forma os Judeus na época do Apóstolo Paulo não 

enxergavam a redenção de Jesus ministrada e aplicada pelo Espírito Santo para 

libertar, porque a preocupação de Paulo é revelar que nenhum pecador pode se 

converter a Cristo sem o ministério do Espírito Santo (WIERSBE, 2006, p. 836).  

Paulo em II Cor. 3:17, ao falar “que o Senhor é o Espírito”, faz uma declaração 

arrojada da divindade do Espírito Santo, não como uma influência emanada de Deus, 

mas exaltando a pessoa do Espírito Santo como possuidor de status igual ao de Deus 

(WIERSBE, 2006). Cristo Também testemunha e ressalta o Espírito Santo como sendo 

uma outra pessoa igual a Ele (João 14:16), “Outro Consolador que não falaria de Si 

mesmo” (João 16:13-14) (VINE, 2002, p. 839).7 

                                                             
7 Significado Exegético e Expositivo das Palavras do Antigo e do Novo Testamento, p. 839. “Allos e 
heteros têm diferença de significado... O termo allos expressa uma diferença numérica e denota 
“Outro do mesmo Tipo” O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota “outro tipo 
diferente” Cristo prometeu enviar “outro Consolador”-allos “outro como Ele” não heteros (João 14:16). 
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 Portanto, o pressuposto que os adventistas históricos defendem de que Espírito 

Santo é uma forma do Deus Pai ou do Deus Filho de se expressar, ou que o Espírito 

Santo é uma energia ou uma influência emanada do Deus Pai, não tem base bíblica, 

mas raízes nos conceitos filosóficos do paganismo. Aconselha o apóstolo Pedro: 

 

[...] e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como 
igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a 
sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de 
fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas 
coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, 
como também deturpam as demais Escrituras, para a própria 

destruição deles. II Pedro 3:15-16 (BÍBLIA, 2001, p. 1523). 

 

 Apesar do testemunho bíblico, os adventistas históricos mantêm sua base 

teológica no fundamentado do Modalismo e, ao rejeitar a doutrina da pessoa do 

Espírito Santo, eles se mantêm na posição que é caracterizada como uma distorção 

bíblica, e consequentemente rejeitam a doutrina da Trindade.  

 

 

Negação da doutrina da Trindade 

   

Os adventistas históricos, por não crerem na doutrina da pessoa do Espírito 

Santo, fazem parte do movimento dos antitrinitarianos, que rejeitam a doutrina da 

Trindade e a classificam como pertencente ao paganismo da filosofia grega. Segue 

uma das citações em seus estudos doutrinários (ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2004, 

p.1-15):  

 

Portanto “ide” Ele disse, “e ensinai a todas as nações, batizando-as 
em nome do Pai [um Deus pessoal] e do Filho [um Salvador pessoal], 
e do Espírito Santo [enviado do Céu para representar a Cristo] ... A 
influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Nós não vemos 

                                                             
Depois da morte de José, “se levantou outro (heteros) rei”, alguém de caráter bastante diferente (Atos 
7:18). Paulo diz: “Vejo nos meus membros outra (heteros) lei”, uma lei diferente da lei da vida –não 
allos uma lei do mesmo tipo (Romanos 7:23)”. 
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Cristo e falamos com Ele, mas Seu Espírito está tão perto de nós em 
um lugar como em outro. Aqueles nos quais habita o Espírito revelam 
os frutos do Espírito amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fé,” (Manuscript Releases, Vol. 12, pág. 260; MS. 41, 1897, 
pp. 7-11 (“Words of Confort”). White Estate, Washington D.C. March 
31, 1983). 

  

Com esta citação de Ellen G. White eles procuram argumentar que a autora 

menciona só duas pessoas divinas distintas: o Pai e o Filho. O Espírito Santo é apenas 

uma influência de Cristo. Este grupo alega, portanto, que o batismo só pode ser 

realizado em nome do Pai e do Filho. Diante dessa declaração da inexistência da 

pessoa do Espírito Santo, a consequência é a rejeição da doutrina da Trindade. Diante 

desse pressuposto, faz-se necessário olharmos as declarações citadas nos 

manuscritos originais de Ellen G. White sobre a Trindade. 

  

Citações de Ellen G. White sobre a doutrina da Trindade 

 

Ao se submeterem os cristãos ao solene rito do batismo, Ele registra 
o voto feito por eles de Lhe serem fiéis. Esse voto é seu compromisso 
de aliança. Eles são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Acham-se assim unidos aos três grandes poderes do Céu. 
Comprometem-se a renunciar ao mundo e a observar as leis do reino 
de Deus. Devem, portanto, andar em novidade de vida. Não mais 
devem eles seguir as tradições dos homens. Não mais devem seguir 

métodos desonestos (WHITE, 1903a). 

O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao Céu 
é o Espírito em toda a plenitude da Divindade, tornando manifesto o 
poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo 
como um Salvador pessoal. 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 súditos obedientes do Céu em 

seus esforços para viver a nova vida em Cristo. (WHITE, 1905a). 

 

O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo 
poder de Deus na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. 

(WHITE, 1897). 

 

 Há clareza nos manuscritos originais de Ellen G. White a respeito da doutrina 
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da Trindade. A dúvida que permanece é a citação de Ellen G. White usada pelos 

adventistas históricos que menciona o Espírito Santo apenas como uma influência de 

Cristo. A verdadeira citação da autora é esta: 

 

A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Esse Espírito 
opera em todo aquele que recebe a Cristo, e por meio dEle. Os que 
experimentam em si essa habitação do Espírito revelam seus frutos: 

amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé (White, 
1897). 

  

A experiência que os discípulos tiveram em meio às incertezas foi o senso de 

estarem sozinhos. Por não terem mais o Mestre pessoalmente, sentiram-se inseguros, 

desolados, com a partida de Jesus. O motivo desta insegurança é que eles tinham 

esquecido da promessa que Jesus fez, que eles não estariam só, porque viria um 

outro igual a Ele para consola-los (João 16: 5-11). Sendo assim, Cristo permaneceria 

com os discípulos, porque o Espírito Santo continuaria a representá-Lo aqui na terra, 

como o Consolador, trazendo vida e transformando-os para terem o caráter de Cristo. 

Foi esta experiência que os discípulos tiveram e o crente de hoje também pode ter 

(Romanos 8:9-11). O Espírito de Profecia também aplica essa promessa não só para 

o crente individualmente, mas para a Igreja em geral: a certeza de outro Consolador 

tendo a função de trazer a pureza da vida de Cristo para o povo de Deus.  

 A citação postada pelos adventistas históricos no contexto de batismo, e 

trazendo colchetes explicativos, não está nos originais de E. G. White. As mentes mais 

leigas que não dispões do aprofundamento na hermenêutica para interpretar os 

escritos inspirados, incorrem no risco de caírem em descrédito ao presenciar em 

outras citações de Ellen G. White a confirmação da Trindade, dando a entender que 

autora inspirada é contraditória, gerando descrença nos testemunhos. Diante dessa 

situação, existe um alerta do próprio Espírito de Profecia:  

 

Sei que muitos homens tomam os testemunhos que o Senhor tem 
dado, e aplicam-nos como lhes parece que deviam ser aplicados, 
pegando uma sentença aqui e ali, tirando-a de sua devida ligação, e 
aplicando-a segundo sua ideia. Assim ficam pobres almas perplexas 
quando, pudessem elas ler em ordem tudo quanto foi dado, veriam a 
verdadeira aplicação, e não ficariam confundidas (WHITE, 1997, p. 
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31). 

  

Outra passagem da autora a respeito desse tema está contida no O Grande 

Conflito: 

 

Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim 
de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na 
declaração feita a Eva no Éden: "Certamente não morrereis." "No dia 
em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como 
Deus, sabendo o bem e o mal." Gên. 3:4 e 5. Pouco a pouco ele tem 
preparado o caminho para a sua obra-mestra de engano: o 
desenvolvimento do espiritismo. Até agora não logrou realizar 
completamente seus desígnios; mas estes serão atingidos no fim dos 
últimos tempos. Diz o profeta: "Vi ... três espíritos imundos 
semelhantes a rãs. ... São espíritos de demônios, que fazem prodígios; 
os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregá-
los para a batalha, naquele grande dia do Deus todo-poderoso." Apoc. 
16:13 e 14. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, 
pela fé em Sua Palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano 
(WHITE, 2004a, p. 561). 
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Capítulo III 

 

5.2 Pressupostos antitrinitarianos na literatura dos pioneiros da Igreja 

Adventistas do Sétimo Dia. 

  

 Os grupos dissidentes que se opõem à Trindade sempre estão por meio de 

literaturas ou redes sociais afirmando que os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, incluindo Ellen G. White, eram antitrinitarianos e que a mudança para 

trinitarianismo ocorreu após o falecimento de Ellen G. White, quando a liderança da 

igreja inseriu a doutrina da Trindade vinda do paganismo, confessada pela Igreja 

católica de Roma (ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2008). 

A acusação que os oponentes da doutrina da Trindade fazem é que o 

cristianismo em geral se corrompeu com esta doutrina, incluindo a IASD, que entrou 

em apostasia ao aceitar o trinitarianismo, passando a fazer parte do sincretismo 

religioso conhecido como a babilônia espiritual descrita em Apocalipse 14:8, 

pronunciada pela segunda mensagem angélica (ADVENTISTAS-HISTÓRICOS, 2010, 

p. 11). Diante destas declarações, esta seção tem como objetivo pesquisar se há 

pressupostos do antitrinitarianismo na literatura de alguns pioneiros da IASD e avaliar 

que tipo de trindade eles combateram com o propósito de manter a fidelidade bíblica. 

Também será analisado o posicionamento de Ellen G. White sobre o tema. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia em seus primórdios na década de 1844 

estava inserida no contexto das grandes controvérsias trinitarianas entre as igrejas 

protestantes, ao ponto de Thiago White se pronunciar nas seguintes palavras: 

 

Que pena que os reformadores deixaram de reformar! Os Luteranos 
deixaram Lutero, os Calvinistas deixaram Calvin, os Metodistas 
deixaram Wesley, e assim por diante, trazendo ao presente século, 
como representado em quase todas as nossas cidades, as várias 
denominações, apresentando uma grande babel de confusão de 
credos, igrejas, para as quais não há uma única desculpa no 
Testamento. Mas graças a Deus, acima de toda essa tagarelice 
babilônica, as anotações Paulinas de mais de dezoito séculos são 
ouvidas em toda a sua súplica sincera. ‘Rogo-vos, irmãos, em nome 
de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que 
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não haja dissensões entre vós; antes sejais unidos no mesmo 
pensamento e no mesmo parecer’. I Cor. 1:10. E é com uma graça 
doente que aqueles que foram separados em seitas mesquinhas 
durante o século XIX sobre as formas de governo da igreja, assuntos 

de expediente, salvação gratuita e restrita, trindade e unidade (White, 
1876, p. 12). 

 

  

Considerando este contexto do início da igreja, ciente de que os pioneiros da 

IASD vieram de várias igrejas protestantes, faz-se necessário olhar em suas 

literaturas se há pressupostos antitrinitarianos.  

 

 

5.2.1 Antitrinitarianismo na literatura Milerita. 

  

Entre os seguidores de Guilherme MiIler estava Joshua V. Himes, um ministro 

influente da conexão cristã que publicou um artigo trazendo a seguinte citação: 

 

Há um só Deus vivo e verdadeiro, o Pai Todo-Poderoso, sem origem, 
independente, eterno, o criador e defensor de todos os mundos, e 
esse Deus é uma inteligência espiritual, uma mente infinita, nunca o 
mesmo, nunca variando [...] e que Cristo é o Filho de Deus, o Messias 

prometido e Salvador do mundo [...] (HIMES, 1835, p. 302). 

 

 A declaração acima indica que Himes só reconhecia Deus Pai como o único 

sem origem, independente e todo poderoso. Nota-se que ele, ao publicar que só Deus 

Pai é o único e sem origem, se preocupava em manter o pensamento de que só o Pai 

era O único, apesar de considerar que a pessoa de Jesus era distinta do Pai, que foi 

enviado para salvar o mundo. Isto mostra que ele tinha o pressuposto que se 

preocupava só em exaltar a pessoa de Deus Pai como o único sem origem e 

independente, e fazia a distinção da pessoa do Pai com a do Filho.  

 Himes absorveu este conceito da denominação Conexão Cristã de onde 

pertencia desde 1800. Os membros desta denominação eram crentes vindos de 

outras igrejas como Calvinistas, Metodistas, Batistas e Presbiterianos (GANE, 1963). 
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A posição desta denominação era antitrintariana enfatizando a distinção da pessoa do 

Pai com a pessoa do Filho, sendo que o Filho era dependente do Pai, e o Espirito 

Santo tanto poderia ser a pessoa do Pai como a pessoa do Filho. Com isto dá entender 

que a teologia da Conexão Cristã em relação à natureza de Deus tinha o pressuposto 

do antitrinitarianismo. A indagação que vem naturalmente é quais dos pioneiros da 

IASD vieram da Conexão Cristã e quem são, dentre os pioneiros da IASD, os que 

mantiveram a herança religiosa sobre a natureza de Deus confessada por esta 

denominação? 

 

 

5.2.2 Thiago White e o antitrinitariano. 

  

Thiago White era membro da igreja Conexão Cristã desde o seu batismo 

quando tinha 15 anos de idade; foi ordenado ao ministério e trabalhou para esta 

denominação até 1842. Ao ouvir as pregações de Guilherme Miler sobre a volta de 

Jesus, passou a fazer parte do movimento Milerita Adventista (WHITE, T. 1868). 

Analisando os escritos de Thiago White percebe-se uma oposição aberta ao 

trinitarianismo, como por exemplo nas seguintes citações: 

 

O trabalho de emancipação, instrução e liderança dos Hebreus foi 
dado àquele que é chamado de Anjo. Ex: 13:12; 11:19, 21; 23:20-23; 
32:34; Num. 20:16; Isa 63:9. E a esse Anjo Paulo chamou “a pedra 
espiritual que os seguia” e ele afirma “e a pedra era Cristo” 1 Cor. 10:4. 
O Pai Eterno nunca é chamado de Anjo nas escrituras, enquanto que 
os anjos fizeram é geralmente atribuído ao Senhor, já que eles são 
Seus mensageiros e agentes na realização de Sua obra. Temos aqui 
uma definição sugerida entre “o Pai Eterno” e Cristo. Cristo é chamado 
de Anjo nas escrituras, o Pai não. Cristo é referido como “o Senhor” 

para distingui-lo do “Pai Eterno” (White, 1877). 

 

Porque há certos homens, ou certa classe que nega o único Senhor 
Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa classe não é outra que não 
aquela que espiritualiza a existência do Pai e do Filho como duas 
pessoas distintas, tangíveis e literais, e também uma cidade santa 
literal e o trono de Davi....... A forma como os espiritualizadores 
alienaram ou negaram nosso Senhor Deus ou nosso Senhor Jesus foi 
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primeiramente usando o antigo credo trinitário antibíblico, se apoiando 
no fato de que Jesus é o Deus Eterno, embora não haja uma única 
passagem que apoie essa ideia, enquanto nós temos testemunhos 
simples das escrituras de que ele é o Filho do Pai Eterno. Em seguida 
eles dispõem de Jesus citando João 4:24. Deus é um espírito, e como 
eles afirmam, nada além de um espírito, o Espírito Santo que habita 
em um Cristão. Assim, eles dispõem de Deus Todo-Poderoso; 
Enquanto eu puder, vou mostrar a partir de dois textos da Bíblia que 

eles existem em corpo e partes. Dan 7:9 e Hebreus 1 (WHITE, 1846). 

 

 Estas citações demonstram que Thiago White tinha a preocupação de fazer 

distinção entre a pessoa do Pai e a do Filho. O Filho jamais poderá ser confundido 

com o próprio Pai, e a ênfase do argumento combate a Trindade antiga vinda do 

paganismo que anulava as pessoas da divindade da teologia conhecida como 

monarquianismo-modalista (KELLY, 1993). Mas o argumento inferioriza a pessoa de 

Cristo em relação ao Pai. Contudo, é importante destacar que Thiago White apoiou os 

pressupostos do antitrinitarianismo de outros autores ao permitir publicações na 

Review and Herald, onde trabalhou na função de editor chefe por muitos anos e entre 

os que tiveram apoio de Thiago White estava Uriah Smith (OLIVEIRA, 1985; KNIGHT, 

2005). 

 

 

5.2.3 Uriah Smith e o antitrinitarianismo 

  

Uriah Smith é considerado um dos mais influentes pioneiros da IASD. Ele por 

50 anos serviu à Review and Herald e, na maior parte deste tempo, exerceu a função 

de editor chefe (MAXWEL, 1982, p. 106). Quando estava neste cargo foi bem 

contundente em seus escritos apoiando ao antitrinitarianismo, a exemplo, suas obras 

de Daniel and the Revelation e Looking Unto Jesus. A citação a seguir mostra a visão 

que Smith tinha sobre Cristo: 

 

Além disso, ele é o “início da criação de Deus”. Não o iniciador, mas o 
início da criação, o primeiro a ser criado. Sua existência é datada de 
muito antes do que qualquer outra criatura, seguido do Pai eterno e 

auto existente (Smith, 1865). 
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A citação de Smith afirma a inferioridade de Cristo em relação ao Pai. Outra 

declaração contundente do antitrinitaranismo de Uriah Smith foi uma resposta ao leitor 

na coluna regular de Review and Herald ao perguntar se o Espírito Santo é uma 

pessoa. A resposta de Smith foi:  

 

Em referência ao Espírito, a Bíblia usa expressões que não se 
harmonizam com a ideia de que ele é uma pessoa assim como o Pai 
e o Filho. Ao invés disso, mostra que é uma influência divina de ambos, 
o meio termo que representa as duas presenças e pelo qual eles têm 
conhecimento e poder de todo o universo quando não estão presentes 
(SMITH, 1890). 

 

 O que se percebe com respeito a este pioneiro é a notável semelhança com 

Thiago White em combater o trinitarianismo que anulava as pessoas da divindade. 

Tendo Smith sua teologia bem evidenciada em distinguir a pessoa do Pai com a do 

Filho, ao ponto de advogar que o filho foi criado antes de toda a criação em algum 

momento na eternidade e recebeu autoridade divina delegada do Pai, e que o Espírito 

Santo não tem uma personalidade. 

 

 

5.2.4 José Bates e o antitrinitarianismo. 

  

José Bates entrou para a Igreja Conexão Cristã em 1827, mas antes de sua 

decisão foi pressionado pelos pais que pertenciam à igreja Congregacional que 

confessava a doutrina da Trindade. Mas Bates não cria na trindade, e então passou a 

ser membro da denominação Conexão Cristã, a qual pertencia sua esposa, e tornou-

se um ativista desta igreja. Mais tarde vinculou-se aos Adventistas, conhecidos na 

época como Adventistas Sabatistas (BATES, 1868). O pioneiro publicou um diálogo 

que teve com seus pais, que tentaram persuadi-lo da Trindade. 

 
No que diz respeito à Trindade, eu conclui ser impossível para mim 
acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o filho do Pai, também era o Todo-
Poderoso, o Pai, um e único ser. Eu disse para meu pai: “Se você 
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conseguir me convencer de que, nesse sentido, nós somos um, de 
que você é meu pai e eu seu filho, e também eu sou seu pai e você 

meu filho, então eu acreditarei na Trindade (BATES, 1868). 
 

José Bates é bem enfático em não aceitar a doutrina da denominação 

congregacional que estava inserida também no ensinamento do monarquianismo 

modalista, que confessava um tipo de trindade que anulava a distinção das pessoas 

da divindade com o ensinamento que afirmava que o Pai se manifestava como o Filho 

ou como o Espírito Santo. Tal trindade foi combatida por este pioneiro. 

 

 

5.2.5 Dudley M. Canright e o antitrinitarianismo 

  

Dudley M. Canright tinha em seus escritos pressupostos do antitrinitarianismo. 

Em 1858 Canright se uniu a igreja Adventista do Sétimo Dia através de uma série 

evangelística ministrada por Thiago White. O ministério de Canright foi próspero e ele 

então se tornou presidente da Associação de Ohio, mas por ser inconstante na crença 

no Espírito de Profecia, apostatou-se definitivamente, unindo-se à igreja Batista, até o 

ano de sua morte em 1919 (OLIVEIRA, 1985). Dudley M. Canright deixou em seus 

escritos um artigo publicado pela Review and Herald, que expressava sua posição em 

favor do antitrinitarianismo:  

Cristo veio à existência antes de todas as coisas [...]. Meus 
embasamentos para essa afirmação são João 1:1, 2 e Prov. VIII 22:30. 
“O Senhor me criou como a primeira de suas obras, o principio dos 
seus feitos mais antigos.” Aqui, a existência do mundo ou Cristo é 
empregada muito antes da linguagem poder empregá-la, até mesmo 

no início do Deus grandioso (CANRIGHT, 1867). 

 

 Canright também confessa, objetivando combater o trinitarianismo, que o 

Espírito Santo não é um ser pessoal e sim uma influência: 

 

Todos os credos trinitários consideram o Espírito Santo uma pessoa, 
igual ao Pai e ao Filho em substância, poder, eternidade e glória. 
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Assim, eles afirmam que há três pessoas na trindade cada uma 
equiparada a outra. Se for assim, então o Espírito Santo é um indivíduo 
inteligente tanto quanto são o Pai e o Filho. Mas não podemos 
acreditar nisso. O Espírito Santo não é uma pessoa. Em todas as 
nossas orações nós naturalmente concebemos Deus como uma 
pessoa, e o Filho como uma pessoa, mas quem já concebeu o Espírito 
Santo como uma pessoa, ao lado do Pai como igual? (CANRIGHT, 
1867). 

  
 

 Estas citações confirmam a confissão de Canrigtht em favor do 

antitrinitarianismo em considerar o Espírito Santo apenas uma influência, e Jesus 

como inferior, gerado pelo Pai em algum momento na eternidade. Portanto, Canrigtht 

também combate o trinitarianismo da teologia do Monarquianismo–modalista, que 

anulava a distinção das pessoas da divindade, mas não considerava a personalidade 

do Espirito Santo.  

  

  

 

5.2.6 Ellet J. Waggoner e o antitrinitarianismo 

 

E.J. Waggoner, formado em medicina pela faculdade Belleview em Nova 

Iorque, atuou como médico no sanatório de Battle Creek, mas sua vocação pela 

teologia o fez trocar o hospital pelos púlpitos. Waggoner pregou e escreveu sobre 

temas importantes como a justificação pela fé, colocando a pessoa de Cristo e seu 

sacrifício no centro das doutrinas bíblicas confessadas pela IASD (OLIVEIRA, 1985). 

White (1993) comenta sobre a importante mensagem de Waggoner e Jones:  

 

[...] em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem 
ao seu povo por intermédio dos pastores Waggoner e 
Jones...Apresentavam a justificação pela fé no fiador; convidava o 
povo para receber a justiça de Cristo, que se manifestava na 
obediência dos mandamentos de Deus (p. 91-92). 
 

 

Waggoner foi um instrumento de Deus para a compreensão da Igreja sobre o 

ministério de Cristo em favor dos pecadores com ênfase na justificação pela fé. 

Todavia, em algumas de suas obras, há indícios que ele era antitrinitariano. O 

estudioso apresenta a seguinte visão sobre a origem e deidade de Cristo:  
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“No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era 
Deus". (João 1:1). A Palavra Divina não deixa dúvidas sobre o Jesus 
Cristo apresentado no versículo 14: "E o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós (e vimos a sua glória, glória como do Unigênito do Pai), cheio 
de graça e de verdade." O Verbo era "no princípio". A mente humana 
não pode entender os anos que estão compreendidos nessa frase. 
Não é dado ao homem a sabedoria de quando e como o Filho foi 
gerado, mas nós sabemos que ele era a palavra divina, não somente 
quando ele veio a esse mundo morrer, mas antes mesmo do mundo 
ser criado (WAGGONER, 1884, p. 9). 

As escrituras afirmam que Cristo é o único Filho gerado de Deus. Ele 
é gerado, não criado. Com relação a quando ele foi gerado, não 
convém a nós questionar [...] mas a questão é que Cristo é o Filho 
gerado, e não uma pessoa criada. Ele tem, por herança, uma posição 
melhor do que a dos anjos. Ele possui a mesma substância e natureza 
de Deus (WAGGONER, 1884, p. 21). 

 

 

 Estas citações revelam que Waggoner entendia Cristo como uma pessoa 

distinta do Pai, mas sendo inferior por ser gerado em algum momento na eternidade; 

apesar de ter a mesma substância divina, era inferior no sentido de que era só um 

pouco superior aos anjos. Quanto ao Espírito Santo, Waggoner (1884) confessa que 

Ele é uma manifestação do Pai e do Filho: 

 

Finalmente, sabemos da unidade divina do Pai e do Filho, do fato de 
que ambos têm o mesmo Espírito. Paulo, depois de dizer que os que 
estão na carne não podem agradar a Deus, continua: "Mas vós não 
estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita 
em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele" 
Rom. 8:09. Aqui descobrimos que o Espírito Santo é tanto o Espírito 
de Deus e o Espírito de Cristo. Cristo "está no seio do Pai". Ser, por 
natureza, da própria substância de Deus e ter vida em si mesmo (p. 
23). 

  

Diante destas citações, levanta-se a hipótese que   Ellet Joseph Waggoner tinha 

uma visão sobre a divindade antitrinitariana herdada da educação religiosa recebida 

de seu pai Harvey Joseph Waggoner. Ellet Joseph Waggoner trouxe importantes e 

urgentes informações sobre justificação pela fé ao período que a igreja estava em 

crise. Apesar deste fato, não se deve ignorar que sua teologia é antitrinitariana e traz 
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em sua base a inferioridade de Cristo, bem como a inexistência do Espírito Santo 

como pessoa (OLIVEIRA, 1985). Contudo, não se deve confundir o apoio que Ellen 

G. White deu a Ellet Joseph Waggoner sobre a mensagem de Justificação pela fé 

interpretando que ela apoiou também os outros pontos de vista teológicos, incluindo 

o antitrinitarianismo (WHITE, 1993). 

 

 

5.2.7 Harvey Joseph Waggoner e o antitrinitarianismo.  

 

 

 Harvey Joseph Waggoner foi um dos primeiros adventistas a considerar que a 

doutrina da trindade arruína a expiação de Cristo na Cruz. Ele afirma que só o Pai é 

autoexistente, não Cristo. Dizia que a morte de Jesus na cruz era inaceitável, pois, 

tendo Cristo recebido do Pai os atributos divinos e humanos que poderiam morrer 

pelos pecadores, ambos os atributos morreram na cruz. No entanto, se considerar só 

a morte humana de Cristo na cruz, o sacrifício expiatório seria insuficiente para 

redenção humana. Portanto, para H. J. Waggoner, foi o subordinado Filho de Deus 

que entregou os atributos divinos e humanos recebidos do Pai ao morrer sobre a cruz, 

dando-nos assim a possibilidade da expiação (WAGGONER, 1884).  

 A pesquisa feita na literatura de alguns pioneiros adventistas e mileritas: Joshua 

V. Himes, Thiago White, Uriah Smith, Dudley M. Canright, Harvey Joseph Waggoner, 

Ellet J.Waggoner, José Bates, mostrou que em seus escritos há sim pressupostos do 

antrinitarianismo. Estes pioneiros combateram a trindade proposta pelo 

monaquianismo modalista a qual considerava a divindade somente uma pessoa (o 

Pai) e a trindade eram os módulos que próprio Pai apresentava para a humanidade, 

passando-se às vezes como o próprio Pai e, às vezes, como Filho ou como Espírito 

Santo. 

Esse tipo de trindade os pioneiros combateram veementemente, mas também, 

enveredaram para o monarquianismo-modalista-refinado (KELLY, 1993), cujo o 

ensinamento foi fazer a distinção da pessoa do Pai com a pessoa do Filho, colocando 

a pessoa do Filho como inferior à do Pai e considerando que o Espírito Santo era tanto 
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o Pai como também o Filho. O que se entende da refutação da trindade destes 

pioneiros é que a intenção deles era combater a trindade não bíblica vinda dos 

pressupostos do paganismo, que anulavam as pessoas distintas da divindade.  

  

 

5.2.8 Ellen G. White e o trinitarianismo 

 

 A participação dos pioneiros no desenvolvimento da plataforma doutrinária da 

igreja foi de suma importância, bem como a evolução de seus estudos sobre a 

natureza de Deus em um período impregnado com as filosofias extrabíblicas. É 

relevante ter o esclarecimento sobre os pioneiros neste tema mas, também, é de 

extrema importância compreender, na literatura do Espírito de Profecia, escrita por 

Ellen White, o que é esclarecido sobre o trinitarianismo. 

 As citações a seguir revelam a posição de Ellen G. White sobre a natureza de 

Deus, mas antes de se posicionar, ela foi precisa ao advertir sobre o perigo em querer 

concluir em detalhes os estudos sobre a personalidade de Deus, detalhes estes que 

a Bíblia não revelou. 

 

Publique a verdade, não publique um erro. Não tente explicar a 
personalidade de Deus. Você não pode dar explicação nenhuma que 
a Bíblia ainda não tenha dado. Teorias humanas sobre Ele não servem 
pra nada. Não fertilizem suas mentes estudando as enganosas teorias 

do inimigo (WHITE, 1946, p. 93). 

 

Por outro lado, ela assegura que Deus revelou, com certas restrições, Sua 

natureza para Seu povo: 

 

Deus nos deu a revelação de Si em Sua palavra para que nós 
estudemos, para que procuremos entender. Mas não devemos ir além 
disso. O mais elevado intelecto pode dizer que se cansou de 
conjecturas a respeito da natureza de Deus. Esse problema não foi 
dado para que nós resolvêssemos. Nenhuma mente humana pode 
compreender Deus, nem devemos especular sobre a sua natureza 

(WHITE, 1942, p. 429). 
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5.2.9 Elen G. White e a pré-existência de Cristo 

  

 Na decisão de manter a posição da unicidade divina e em afirmar que Deus é 

único, o antitrinitarianismo vigente no período dos pioneiros inferiorizava a Cristo em 

relação ao Pai, na tentativa de defender que Deus é um (GANE, 1961). Ellen G. 

White em seus escritos revela seu posicionamento sobre a pessoa de Cristo em 

relação ao Pai. As citações a seguir são bem esclarecedoras:  

 

[...] Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida." Em Cristo 
há vida original, não emprestada, não derivada. "Quem tem o 
Filho tem a vida." I João 5:12. A divindade de Cristo é a certeza 
de vida eterna para o crente.  (WHITE, 1898a, p. 530). 

Mas enquanto a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo na 
terra, também fala decididamente sobre a Sua pré-existência. A 
palavra existia como um ser divino, até como o eterno Filho de Deus, 
em união e unidade com Seu Pai (WHITE, 1906a).  

Cristo é o pré-existente, autoexistente Filho de Deus [...]. Falando de 
Sua pré-existência, Cristo carrega sua mente através de eras não 
datadas. Ele nos assegura que nunca houve um tempo em que Ele 
não esteve em associação com o Deus eterno (WHITE, 1900).  

 

Também os antitrinitarianos, nos primórdios da IASD, defendiam o raciocínio 

de que quem morreu na Cruz foi a natureza divina e humana de Cristo. A razão para 

defenderem esta posição é que, segundo eles, Jesus Cristo veio a existir a partir do 

Pai, tanto a divindade como a humanidade. Na cruz o atributo divino que era derivado 

do Pai deixou de existir. Os pioneiros Harvey Joseph Waggoner e Ellet Joseph 

Waggoner, como já foi dito, foram influenciados por este raciocínio, argumentando em 

seus escritos que o trinitatarianismo destruía a verdade sobre a expiação (GANE, 

1963). Ellen G. White refutou esta teoria de forma clara: 

 

Ao consentir em se tornar homem, Cristo manifestou a humildade que 
é a maravilha da inteligência divina. O ato de consentir em se tornar 
homem não seria uma humilhação se não fosse o fato de que Cristo 
exaltava sua pré-existência (WHITE, 1809, p 220). 

Para salvar o transgressor das leis de Deus, Cristo, o único igual com 
o Pai, veio viver o céu diante do homem, para que ele talvez aprenda 
o que é ter o céu no coração (White, 1891. Review And Herald, 17 de 
novembro). 
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A humanidade morreu, não a divindade (WHITE, 1898b). 

A divindade não morreu sob a agonizante tortura no Calvário. Ainda 
assim é verdade que Deus amava tanto o mundo que deu seu único 
Filho, e qualquer que Nele acredite não perecerá, mas sim terá vida 
eterna (WHITE, 1903b). 

Quando Cristo foi crucificado, sua natureza humana foi quem morreu. 
A divindade não, isso seria impossível (WHITE, 1904). 

A divindade não morreu, a humanidade sim. Mas Cristo agora 
proclama sobre o sepulcro de José: “Eu sou a ressurreição e a vida.” 
(WHITE, 1897a). 

Quando a voz do anjo foi ouvida dizendo: “Teu Pai chama a Ti.” Ele 
que tinha dito “Eu dou a minha vida e eu devo tomá-la novamente.” 
“Destrua esse templo em três dias, eu levantarei”. E Ele veio de volta 
da sepultura para a vida que havia em Si. A divindade não morreu, só 
a humanidade morreu (WHITE, 1897b). 

  

As considerações de Ellen G. White não deixam dúvidas sobre sua opinião a 

respeito da autoexistência e igualdade de Cristo com o Pai, ou seja, a existência de 

Cristo não deriva do Pai. Sua origem não procede do Pai em momento algum na 

eternidade. Jesus é autoexistente por si mesmo e a humilhação de Cristo ao se 

encarnar não foi só pelo simples fato de se tornar humano. Por ser Cristo autoexistente 

e eterno é que se entregou à morte de cruz. 

 

 

5.2.10 Ellen G. White e as personalidades da Trindade  

  

 Os pioneiros eram considerados antitrinitarianos por refutarem o trinitarianismo 

monárquico do terceiro século o qual rejeitava as personalidades da divindade. Ellen 

G. White não se manifestava contra estas refutações, mas se posicionou em favor da 

Trindade bíblica que revela as três personalidades distintas da divindade. Segundo 

ela “Cristo é um junto ao Pai, mas Cristo e Deus têm duas personalidades distintas” 

(WHITE, 1905b). Declara ainda que “há uma pessoa, Deus o Pai, e outra pessoa, 

Cristo, o Filho” (WHITE, 1893). 

Para demonstrar a unidade de Cristo ela faz uma comparação com o Seu 

contato com os discípulos. Ela diz “a unidade que existe entre Cristo e Seus discípulos 
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não destrói a personalidade de nenhum deles. Eles são um em propósito, mente e 

caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um” (WHITE, 1942). 

 

O Espírito Santo é uma pessoa, pois Ele testemunha em nosso espírito 
que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, caso 
contrário Ele não poderia testemunhar em nosso espírito que somos 
Filhos de Deus. Ele deve ser também uma pessoa divina, caso 
contrário Ele não poderia buscar os segredos escondidos na mente de 
Deus (WHITE, 1906b). 

O príncipe do poder do mal só pode ser mantido em controle através 
do poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo 
(WHITE, 1897c). 

O pecado pode ser resistido e superado apenas através da agência 
poderosa da terceira pessoa da divindade, que pode se apresentar 
sem energia modificada, mas na plenitude do poder divino. O Espírito 
que faz eficaz o que foi feito pelo Redentor do mundo (WHITE, 2003, 
p. 671). 

[...] o Consolador que Cristo prometeu enviar depois. Ele subiu ao céu 
e o Espírito, em toda a plenitude, desceu, tornando manifesto o poder 
da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um 
salvador pessoal. Há três pessoas vivas do trio celestial, em nome 
desses três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes que recebem a 
Cristo pela fé viva, são batizados, e aquele poder irá cooperar com os 
súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a vida de Cristo 
(WHITE, 1905a, p. 62-63). 

 

 Os escritos de Ellen G. White sobre a Trindade não tiveram evolução da 

teologia do antitrinitarianismo para o trinitarianismo. As últimas declarações são bem 

convicentes de uma posição bem clara em favor do trinitarianismo bíblico, o que de 

certa forma não contradiz os seus escritos anteriores (GANE, 1963). 

 Pode-se, portanto, perceber que os principais pioneiros da igreja IASD no início 

do Advento eram antitrinitarianos. O motivo principal pelo qual tinham este 

pressuposto foi o combate que fizeram contra o trinitarianismo pagão, que anulava as 

distinções das personalidades divinas. Em outras palavras, a divindade não tinha 

corpos ou partes, não era um ser pessoal. A Trindade era considerada como sendo 

apenas uma essência (CARDOSO, 2011). No entanto, ao combater esta teologia eles 

tenderam para a teologia do monarquianismo-modalista–refinado que fazia a distinção 

só das personalidades do Pai e do Filho e não considerava a personalidade do Espírito 

Santo.  
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 O que se percebe até aqui, na presente pesquisa, é a falta de desenvolvimento 

teólogico neste tema sobre a natureza de Deus em relação as personalidades divinas 

por parte das denominações de onde vieram os pioneiros da IASD. Por não terem 

esta doutrina desenvolvida é compreensível que eles apenas utilizaram o que de 

melhor tinham de conhecimento para refutar o trinitarianismo não bíblico. O 

conhecimento bíblico, doutrinário e teológico não é estático, mas dinâmico (KNIGHT, 

2005). Ellen G. White exorta o povo do advento a avançar para adquirir mais luz. As 

doutrinas relativas à natureza de Deus, especialmente a Trindade bíblica, precisou de 

tempo para desenvolver uma posição teológica madura, e teve seu momento de 

instabilidade.  

O Espírito de Profecia, na pessoa de Ellen G. White, não se posicionou contra 

os pioneiros ao mencionarem em seus escritos pressupostos antitrinitarianos, mas, 

no momento oportuno posicionou-se em favor do trinitarianismo bíblico, o qual 

ensinava a unidade divina em três pessoas distintas. Quando Ellen G. White se 

posicionou em qualquer assunto teológico, aqueles que estavam abertos para aceitar 

novas ideias, a exemplo de Urias Smith, reconheceram o equívoco teológico. 

Comenta Maxwel (1982):  

O pastor Urias Smith foi um desses. Pouco antes de Ellen G. White 
partir para Austrália em 1891, ele não só desculpou-se com ela e 
outros em particular, mas também compareceu perante a grande 
congregação do Tarbenáculo a fim de confessar o erro que havia 
cometido em Mineápolis (p. 248). 

Chama a atenção a acusação da dissidência quando afirma ser apostasia o 

fato de a igreja abandonar certo conceito, no caso o antitrinitarianismo, abraçando um 

novo, a doutrina da Trindade. A própria Bíblia Sagrada, entretanto, prevê esse tipo de 

evolução, inclusive teológica, quando o apóstolo João narra as palavras de Jesus aos 

discípulos: “Tenho ainda muito que vos dizer, mas, vós não podeis suportar agora.” 

João 16:12 (BÍBLIA, 2001, p. 1346). É necessário que se faça distinção entre o 

trinitarianismo pagão, vigente à época dos pioneiros, e a legítima doutrina bíblica da 

Trindade.  
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Capítulo IV 

 

5.3 A Igreja primitiva e o conflito com a dissidência provocada pelo 

gnosticismo. 

   

A igreja cristã, após a ascensão de Cristo, sofreu perseguição por parte do 

Sinédrio judaico, o qual tinha como objetivo a captura e eliminação dos cristãos. Ellen 

G. White comenta sobre o objetivo de eliminação do cristianismo: 

 

Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor", 
ele "dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco 
para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, 
quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém." Atos 
9:1 e 2. Assim, "com poder e comissão dos principais dos sacerdotes" 
(Atos 26:12), Saulo de Tarso, na força e vigor da varonilidade, e 
ardendo em um zelo mal entendido, pôs-se a caminho naquela 
memorável jornada, cujas estranhas ocorrências deveriam mudar todo 
o curso de sua vida (WHITE, 1976, p. 114). 

  

Esta citação comenta as ações do apóstolo Paulo contra a igreja cristã antes 

de ser convertido ao cristianismo. A jovem igreja com o fervor de seus membros sofreu 

o martírio e muitos encerraram suas vidas derramando sangue em testemunho a favor 

da fé em seu Salvador. Os primeiros a serem perseguidos foram os próprios apóstolos, 

sofrendo o martírio de várias formas (WHITE, 2004a). O registro histórico informa que 

o único que teve a morte de forma natural foi o apóstolo João que foi banido para a 

ilha de Patmos, depois de uma tentativa frustrada pelo Imperador de Roma, 

Domiciano, de querer executá-lo (THIELE, 1972).  

Além das perseguições e martírio, o cristianismo primitivo sofreu também com 

problemas doutrinários internos. Já no fim do primeiro século e início do segundo 

foram introduzidos no cristianismo pressupostos do paganismo através do 

gnosticismo e outras filosofias pagãs, desencadeando uma dissidência de alto grau.8 

Este capítulo propõem analisar o gnosticismo nos primeiros séculos, e como a igreja 

                                                             
8 Paulo escreveu à igreja de Colossos porque uma crise dentro da congregação estava prestes a 
“destruir este ministério”. 
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enfrentou seus ensinos, principalmente sobre a natureza divina.  

 

 

5.3.1 Gnosticismo e sua origem 

  

O termo gnosticismo vem da raiz gnose, do grego, e traz o significado de 

conhecimento. Este conhecimento alimentava-se das filosofias platônica, judaica e do 

oriente em geral, em um sistema de sincretismo religioso e filosófico, na busca de 

solução para o problema do mal e do destino humano (KELLY, 1993, p. 134). O 

comentarista da carta aos colossenses, Lopes (2008), mostra os pressupostos 

filosóficos e teológicos do pensamento gnóstico: 

 

(...) o gnosticismo pensavam que a matéria em si fosse 

essencialmente má, razão pelo qual Deus sendo Santo, não poderia 

criar o universo. Os anjos, diziam eles, eram os criadores da matéria. 

Um Deus puro não tinha comunicação direta com o homem pecador, 

mas se comunicava com ele por meio de uma cadeia de anjos 

intermediários, que formavam quase uma escada da terra ao céu. 

Diziam que é impossível que aquele que é essencialmente santo 

possa ter comunhão com aquele que essencialmente mau. Há um 

abismo infinito entre os dois, e um não pode ter intimidade nem contato 

com o outro (p. 22). 

  

O pressuposto gnóstico da perfeição divina e sua impossibilidade de contato 

com a matéria má, teve a origem na filosofia grega. A cosmologia platônica assumia a 

existência de duas realidades: a celeste, atemporal e a terrestre, temporal. Assim, 

Deus como parte da realidade atemporal não tem nenhum contato cognitivo com o 

homem, parte do mundo material (CANALE, 2011). Kelly (1993) comenta a solução 

trazida por Platão: 

 

A solução platônica da época foi interpor uma hierarquia de seres 

divinos entre o Bem supremo Demiurgo ou Deus, e a ordem material, 

entendendo que esses seres controlavam, ou até criavam, essa ordem 

(p.7). 
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Este abismo entre o mundo espiritual e o material apresentado pela filosofia 

platonista, é usado pelos pensadores gnósticos em sua síntese de helenismo e 

cristianismo, ensinando que apartir do Deus Santo inacessível que habita no céu, 

emanaram seres intermediários menos santos, e estes criaram a matéria. Dentre 

estes seres intermediários emanados de Deus, surge Jesus, porque somente o ser 

despojado da divindade e santidade poderia entrar em contato com o homem (LOPES, 

2008). 

 

 

5.3.2 A dissidência na Igreja primitiva provocada pelo gnosticismo.  

  

Este ensinamento se alastrou no começo do segundo século em círculos 

cristãos e foi combatido pela igreja primitiva. O teólogo alemão Bultmann, em seu 

comentário do Novo Testamento, descreve a luta da igreja contra a dissidência 

provocada pelo gnosticismo. 

 

A luta contra a gnose se consiste, em parte, na mera advertência 

contra as loucas discussões, querelas, mitos, genealogias, as 

controvérsias do falsamente denominado gnoses (conhecimento), (I 

Timóteo1:4; 4:7; 6:4,20; II Timóteo 2:23; 4:4; Tt 1:1:14;3:9). Mestres 

gnósticos estão sendo combatidos, de modo bastante esmorecedor 

(BUTMANN, 2008, p. 223). 

 

 Lopes (2008), comentarista da carta aos colossenses, cita outros teólogos, 

comentando sobre a luta da igreja contra o gnosticismo. 

 

O gnosticismo era uma semente híbrida, uma mistura perigosa, uma 

heresia mortal. De acordo com Warren Wiersb esses falsos mestres 

declaravam que não estavam negando a fé cristã, mas sim elevando 

o seu nível. Russell Champlin diz que essa heresia foi tão devastadora 

que oito livros do NT foram escritos para combatê-la: Colossenses, I e 

II Timoteo, Tito 1,2,3 João e Judas (p. 25). 
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 Os mestres do gnosticismo confessavam ser cristãos e não aceitavam ser 

considerados uma seita gentílica. Eles difundiam seus ensinos, a gnose, como 

pregadores itinerantes entre as igrejas da mesma forma que os apóstolos e outros 

pregadores cristãos. Bultmann ainda comenta que a gnose era um assunto 

intracomunitário, ou seja, um assunto de dissidência da igreja; ele cita alguns escritos 

dos Apóstolos Paulo, Pedro e João, combatendo a gnose nas igrejas, (2 Tim.2:18; e 

3:8; Tito 3:10, 2 Pedro 2:1, I João 2:19). Os primeiros pais da igreja também deixaram 

em seus escritos a preocupação com a dissidência. 

 

As epístolas de Inácio, bem com a Epístola de Policarpo, mostram o 

mesmo quadro: sem dúvida, a heresia é levada para dentro das 

comunidades por mestres itinerantes, e estas são advertidas para não 

receberem esses mestres. No entanto, são mestres cristãos e sua 

doutrina tem seus representantes em muitas comunidades 

(BUTMANN, 2008, p. 226). 

  

 Alguns destes ensinos gnósticos combatidos pela Igreja primitiva e pais da 

igreja merecem uma análise.  

 

 

5.3.3 O gnosticismo negava a autoridade bíblica. 

  

Os gnósticos consideravam que, para resolver o problema do abismo entre o 

homem e Deus, e chegar à perfeição plena, era necessário algo mais que o 

conhecimento das escrituras. Eles incentivavam, por exemplo, práticas esotéricas, o 

consultar à astrologia como uma fonte de revelação divina, porque acreditavam que 

seres angelicais governavam os astros, influenciando no destino das pessoas 

(BUTMANN, 2008). Eles promoviam também a prática dos ritos judaicos radicais em 

forma de penitências para controlar a matéria ou natureza do homem que era má. 

Wiersbe (2006), estudioso do NT comenta: 

Os mestres acreditavam que o rito da circuncisão era benéfico para o 
desenvolvimento espiritual (Col.2:11). Ensinavam que a lei do AT, 
especialmente as regras alimentares, também ajudava alcançar a 
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perfeição espiritual (Col. 2:14-17). Uma série de normas precisas 
determinava o que era mau e o que era bom (Cl 2:21)....Uma vez que 
consideravam a matéria má, precisavam encontrar maneiras de 
controlar a própria natureza humana, enquanto buscavam a perfeição. 
Em decorrência disto, surgiram duas práticas. Uma linha acreditava 
que a matéria deveria ser controlada pela disciplina rígida e pelo 
ascetismo (Col.2:23). A outra linha acreditava que era aceitável 
envolver-se com todo o tipo de pecado, pois afinal a matéria era 
perversa mesmo! Ao que parece, a primeira que predominava em 
Colossos (p. 135). 

  

Este sincretismo religioso, que mistura práticas radicais do tradicionalismo 

judaico, mitos e filosofia gregos e pressupostos cristãos, consistia em observar dias, 

datas, alimentos e circuncisão, unidos ao estudo dos corpos celestes como um 

método de revelação para descobrir a vontade de Deus sobre as pessoas. Para eles 

as Escrituras do AT e os escritos dos apóstolos não tinham autoridade final na 

revelação sobre o propósito Deus em promover o conhecimento para revelar a sua 

vontade para a raça humana e trazer as respostas e soluções sobre o abismo 

existente entre Deus e o homem. Por pensarem assim, desenvolveram teorias sobre 

a pessoa de Jesus Cristo. 

 

 

 

 

5.3.4 Gnosticismo nega a divindade e humanidade de Cristo. 

 

 Os dissidentes gnósticos tinham duas linhas distintas de pensamento sobre 

quem era Jesus Cristo. Segundo Bultmann (2008), a primeira não reconhecia o corpo 

de Jesus como sendo matéria, ou seja, carne e osso. O corpo de Cristo era apenas 

uma aparência ou disfarce, porque a divindade não podia se materializar, uma vez 

que a matéria é má. A outra linha de pensamento afirmava que Jesus tinha um corpo 

físico de carne e osso, sendo um homem comum que recebeu adoção especial no 

seu batismo, sendo esta adoção especial a divindade que se uniu a ele 

temporariamente e que depois abandonou-o antes da paixão. A igreja primitiva com 

seus líderes combateram estas duas linhas de pensamento. 
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5.3.5 O combate da liderança primitiva contra o dualismo do gnosticismo. 

 

 O dualismo gnóstico dizia que Jesus não tinha o corpo real e sim aparência, ou 

ainda que Jesus era um homem comum (RICHARDS, 2009). Esta visão fazia com que 

as pessoas moldassem o comportamento cotidiano ou o estilo de vida de acordo com 

a posição que escolhia. Esta escolha, dependendo de qual o pressuposto adotado, 

vai influenciar o comportamento das pessoas. Diante disso, para fé cristã, os líderes 

da igreja primitiva não perderam tempo em se posicionar com as orientações precisas 

e urgentes. A exemplo seguem as exortações do apostolo João: 

 
De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não 
confessam que Jesus Cristo veio em carne, Este tal é o enganador é 
o anticristo (II João 7). 
 
Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que 
Jesus Cristo veio em carne é de Deus I João 4:2. 
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus; e todo 
aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido 
(I João 5:1). 
 

 Percebe-se que João combate a dissidência gnóstica afirmando que o corpo 

de Jesus é de fato real e não apenas uma aparência ou disfarce. João também refuta 

o pensamento de que Jesus recebeu a adoção do status divino sendo o redentor só 

no batismo. 

 

Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê Jesus é filho de 

Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; 

não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá 

testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão 

testemunho: O Espírito, a água e o sangue (I João 5:5-7). 

  

João não deixa dúvida ao falar que o redentor foi reconhecido não só pela água, 

mas também pelo sangue. João mostra que Jesus é reconhecido por ter status divino 

e ser o redentor não só no batismo, mas também pelo sangue de seu nascimento, ao 

encarnar-se ou materializar-se. Por isto, os três: o Espírito Santo, a água e o sangue 

dão testemunho. 

 O apóstolo Paulo também se posicionou frente à dissidência gnóstica segundo 
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a qual Cristo não tinha divindade igual à do Pai. Tanto em Colossenses como em 

Efésios, Paulo tem o mesmo raciocínio do apóstolo João ao escrever a carta 

esclarecendo a verdadeira natureza divina e humana de Cristo.  

Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas 

segundo as riquezas de sua graça, que Ele tornou abundante para 

conosco em toda sabedoria e prudência (Efésios 1:7-8). 

Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, 

pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis 

e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; 

todas as coisas foram criadas por ele e para Ele (Colossenses 1:15). 

  

Paulo quando menciona a palavra “imagem” no idioma grego, usa eikon, que 

traz o significado de semelhança ou manifestação, isto quer dizer que eikon (imagem) 

traz a ideia de que a natureza de Deus está estampada em uma moeda, ou seja, Jesus 

é reconhecidamente Deus. A outra palavra mencionada por Paulo é “primogênito” que 

também no idioma grego é prototokós, o qual traz tanto o significado de prioridade 

quanto de supremacia. Richards (2009) comenta sobre a palavra prototokós 

(primogênito): 

No que diz respeito ao tempo, Cristo existia antes do universo. No que 

diz respeito à supremacia, Cristo tem a posição mais elevada possível 

na família de Deus. Como herdeiro de Deus, Cristo é aquele que tem 

o direito de domínio sobre o controle de todo o universo. Não há um 

modo pelo qual Cristo esteja subordinado a anjos “superiores” (p. 447).  

  

Paulo ao colocar as palavras “eiko” (imagem) e “prototokos” (primogênito), para 

não deixar dúvida sobre a real natureza de Cristo, enfatiza que Jesus é acima de toda 

a criação. Isto quer dizer que independentemente de quais sejam os seres angelicais, 

eles só existem porque Jesus os criou e são subordinados a Ele. Os anjos de forma 

alguma poderiam ser superiores a Cristo e Paulo inclusive adverte a igreja para não 

adorar aos anjos (Colossenses 2: 18). 

Quanto à natureza humana de Cristo, Paulo também é bem explícito ao ensinar 

em Colossenses 2:9-15 que Cristo, com toda plenitude da divindade, e com seu corpo, 

se ofereceu como sacrifício na cruz, sendo o nosso substituto e atingindo assim 

profundamente nossas personalidades. Este sacrifício que Cristo desempenhou é 

simbolizado pelo batismo (I Cor. 12:13 e Romanos 6). Isto significa que Ele tomou a 
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nossa vida ao fazer a expiação pelo nossos pecados, e nos ofereceu a Sua vida pura 

e santa sem nenhuma mácula. Richards (2009) justifica a reação de Paulo reprovando 

o pensamento que depreciava não só a natureza humana sem mácula de Cristo como 

também sua divindade.  

 

A primeira razão para a resposta vigorosa de Paulo é que a heresia 

colossense deprecia completamente o papel central no cristianismo de 

Jesus Cristo. Mesmo que Jesus seja reconhecido como uma divindade 

inferior, porque nenhum ser superior em posições ordenadas 

existentes entre o universo e Deus, dignar-se-ia entrar em contato com 

o mundo material do “mal”. Jesus poderia até mesmo ser reconhecido 

como o demiurgo de Platão, ou o Criador das Escrituras, e ainda ser 

relativamente insignificante (p. 447). 

 

 Estes versos relatados nos mostram a verdadeira posição de Cristo. Embora 

sendo plenamente divino, se fez carne com uma natureza sem mácula, e esse plano 

da redenção foi ministrado também pela disposição do Espírito Santo. 

  

 

5.3.6 A depreciação da pessoa do Espírito Santo na Igreja de Corinto. 

  

As filosofias extrabíblicas infiltraram-se também na igreja de corinto 

desprestigiando a pessoa de Cristo e a do Espírito Santo, provocando dissidência e 

dividindo a igreja.  Wiersbe (2006) comenta: 

 

Corinto também era uma cidade arrogante e filosófica, pela qual 

passavam inúmeros pregadores itinerantes promovendo suas 

especulações. Infelizmente, alguns membros da igreja começaram a 

aplicar essa abordagem filosófica ao evangelho, promovendo, desse 

modo a divisão dentro da igreja. Em vez de ser unida em torno da 

mensagem do evangelho, a congregação era composta de diferentes 

“escolas de pensamento” (p. 743). 

 

 O autor informa nesta citação que a igreja tinha diferentes linhas filosóficas e 

teológicas que causavam divisões entre os membros da congregação. Uma das linhas 

filosóficas de pensamento era não considerar a pessoa do Espírito Santo. Entende-se 
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que não foi só no início da igreja primitiva que estavam presentes os pressupostos 

das filosofias extrabíblicas sobre a divindade, mas, em todo o decorrer da história do 

cristianismo a igreja teve sérios embates com este tema (KELLY, 1993). Muitos 

teólogos têm surgido no percurso do cristianismo com uma linha de pensamento 

extrabíblico em seus argumentos, procurando explicar o que vem a ser o Espírito 

Santo. Um destes teólogos, dentre muitos outros, considerado e respeitado na 

teologia do NT, deixa sua explicação sobre o Espírito Santo. Bultmann (2008) 

considerou o Espírito Santo apenas como um poder ou uma força: 

 

Visto como um todo, estamos Diante de uma compreensão do 
pneuma. Ele é por um lado, a força concedida no batismo que faz do 
cristão um cristão, que já agora o tira do mundo transitório e sela para 
o vindouro. Por outro lado, o pneuma é uma força dada ao cristão em 
certas ocasiões que o capacita para feitos extraordinários .....O 
Espírito como força concedida de momento a momento e que realiza 
coisas extraordinárias, afinal querem entendê-lo como o poder que 
determina a existência cristã (p. 216). 

 O teólogo chegou à conclusão de que o Espírito Santo é apenas uma energia, 

aparentemente devido à sua formação teológica hermenêutica vinda da teologia 

crítica literária, fruto do Iluminismo. Ele combinou três aspectos para interpretar a 

Bíblia: A dialética de Baur, a ênfase histórica religiosa do gnosticismo e por último a 

crítica da forma. A posição de uma teologia com a pressuposição puramente 

bíblica, enfatizando que o Espírito Santo é um ser pessoal, tem sua origem nas 

Escrituras Sagradas, incluindo os escritos dos apóstolos (HASEL, 2008). Entre eles, 

destaque-se o apóstolo Paulo, que revelou um trabalho personalizado do Espírito 

Santo na igreja de Corinto. Ele escreve: “Minha mensagem e minha pregação não 

consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em 

demonstração do poder do Espírito” (I Cor. 2:4). 

 Em Corinto a igreja estava dividida, desenvolvendo uma certa dissidência 

(ICor.1:11-13). Paulo em sua carta identifica a pessoa do Espírito Santo com a palavra 

no idioma grego pneuma (I Cor. 2:4) (ALAND, et al. 1986). Apesar desta palavra ter 

diversos significados como: vento, respirar, respiração, na passagem de I Coríntios 

2:4 Paulo não faz uso de artigo para se referir ao substantivo próprio. Explica Vine et 

al. (2002) e colaboradores em seu dicionário: 
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A ausência do artigo deve ser considerada pelo fato de que pneuma 
(como theos) é substancialmente um nome próprio (por exemplo, em 

João 7:39). Como regra geral, o artigo está presente onde o assunto 
do ensino é a personalidade do Espírito Santo (por exemplo, João 
14:26, onde Ele é apresentado em distinção ao Pai e ao Filho) veja 
também João 15:26 e Luc. 3:22) (p. 618). 

 

 Em regra geral na língua original do NT, usa-se um artigo para se referir a 

pneuma (espírito) como substantivo comum, como ar, vento e respiração, por 

exemplo. Sem o artigo, aponta para o substantivo próprio, indicando a pessoa do 

Espírito Santo. A exceção é quando aparece o artigo para fazer a referência à pessoa 

do Espírito Santo a fim de distingui-lo da pessoa do Pai e a do Filho. Outro dicionário 

linguístico comenta que a passagem de Paulo em I Coríntios 2:13 refere-se à ideia de 

uma personalidade. Strong (2002) comenta:  

 

Pneuma se refere ao Espírito Santo como possuindo existência e 
inteligência. Suas ações (a) junto com o Pai e o Filho com os mesmos 
ou diferentes atributos (Mat. 28:19; I Cor. 12:4-6; 2Cor.13:14; I Pedro 
1:2; Judas 20,21; I João 5:7); (b) Mencionado em conexão com Deus 
Pai, como em íntima união ou unicidade com Ele (João 15:26; I Cor. 
2:10-11); Descrito como que falando por intermédio dos profetas do 
Antigo Testamento e dos Apóstolos (At. 1:16; 28:25; Heb.3:7; 9:8; 
10:15); Mencionado distribuindo uma nova vida espiritual aos que 
creem no Evangelho (João 3:5,6,8) e então habilitando os cristãos 
(Rom 8:9-11; I cor. 3:16; 6:19; 2 Timoteo 1;14); (c) Descrito em 
conexão com Cristo ou com a referência a Cristo como igual, na forma 
de um juramento (Romanos 15:30; I Cor.6:11, 2 Cor. 3:17, Heb. 10:29 
(p. 2360). 

  

 Na exposição do autor, estes textos vêm mostrar quem é o Espírito Santo, não 

explicitamente sobre Ele ser uma pessoa, mas, demonstrando Seu fundamental papel 

no plano da redenção, junto ao Pai e ao Filho, guiando a igreja no conhecimento da 

vontade de Deus. Essas ações do Espírito revelam também que Seu trabalho é 

desempenhado por uma personalidade que tem os atributos de inteligência, ensino, 

emoções e sentimentos, na mesma igualdade com o Pai e o Filho, e com o propósito 

de nos convencer e transformar à imagem de Cristo (FROOM, 1988). Portanto, o 

apóstolo Paulo ao escrever para a igreja de Corinto nos mostra que por trás das ações 

do Espírito Santo também está inserida uma personalidade com seus atributos.   
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 Comentando sobre o trabalho do Espírito Santo, Wiersbe (2006) afirma que a 

salvação envolve as três pessoas da divindade (Ef.1: 3-14; 2 Pedro 1:20-21) e jamais 

pode o homem ser salvo sem o amor do Pai, sem o sacrifício do Filho e sem o 

ministério do Espírito Santo em convencer e regenerar. Das três pessoas que estão 

trabalhando para a salvação da humanidade, a pessoa do Espírito Santos é talvez a 

menos compreendida. 

E por qual razão a pessoa do Espírito Santo é menos compreendida em relação 

ao Pai e ao Filho? As Escrituras revelam muito sobre o trabalho do Espírito Santo 

através de metáforas e símbolos, mas tem revelado pouco sobre sua pessoa mas, 

pouco que relata, revela com clareza que o Espírito Santo é uma pessoa, e que no 

plano da salvação ele age no papel de subordinação ao Pai e ao Filho, embora esta 

subordinação não implique em inferioridade em relação aos mesmos (STEGER, 

2014). 

 O risco sofrido pela igreja foi o de ter anulada sua identidade, desencadeando-

se uma dissidência incontrolável. Diante deste conflito, percebe-se que o confronto 

deflagrado foi entre igreja primitiva e a dissidência antitrinitariana. O conteúdo das 

cartas enviadas às igrejas era com ênfase sobre a divindade de Cristo, Sua 

preexistência e Sua natureza humana isenta de mácula, bem como a personalidade 

do Espírito Santo, e exortação à autoridade das Escrituras. Esses indicadores 

deixados nos escritos dos apóstolos, nos mostram que o conteúdo dos escritos destes 

líderes é pautado pela confissão trinitariana da igreja primitiva. A forma que os 

principais líderes da igreja encontraram foi desenvolver um raciocínio com teologia 

baseada somente nas Escrituras Sagradas, composta, na época, pelo Velho 

Testamento e os escritos dos Evangelhos e as cartas direcionadas às igrejas. Todo 

este conteúdo literário já estava sendo canonizado para deixar um legado sobre como 

conduzir a Igreja no foco da missão preservando a essência do verdadeiro 

cristianismo (BRUCE, 1990; BRUCE, 2011). 

Os embates com os pressupostos antitrinitarianos, hoje, não são diferentes. As 

perguntas que muitos fazem são: como se pode combater a dissidência provocada 

pelo o antitrinitarainismo? que metodologia usar? como manter a igreja no foco da 

missão, ao mesmo tempo que se protege das doutrinas antitrinitarianas extrabíblicas? 
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Capítulo V 
 

 

5.4 Lições extraídas do conflito com os grupos dissidentes. 

  

Através da história do cristianismo percebe-se que a principal ação para 

combater a influência das filosofias pagãs sobre a teologia cristã, foi a aplicação da 

Palavra de Deus diante das heresias. O teólogo Hasel (2008) comenta do perigo de 

querer entender o texto bíblico usando os óculos de uma teologia extrabíblica: 

 

Finalmente, o racionalismo, por sua natureza, foi levado a abandonar 
a opinião ortodoxa da inspiração da Bíblia, de modo que a Bíblia 
passou a ser principalmente apenas um dos documentos antigos a ser 
estudado como qualquer documento antigo (p.223). 

 

 A citação indica que o estudar a Bíblia com os pressupostos de filosofias pagãs 

é não considerá-la inspirada por Deus. Sendo assim, o entendimento do real sentido 

do texto fica comprometido. Hasel (2008) posiciona-se sobre como deve ser a teologia 

verdadeiramente bíblica: 

 

Assim, o lugar da teologia do NT, tem que ser tomado por um 
desenvolvimento da mensagem do NT. O esquema deste 
desvendamento se encontra II Cor. 13:13, que é a fonte dos títulos das 
partes principais 1) A graça do Senhor Jesus, 2) O amor de Deus e 3) 
A comunhão do Espírito Santo (p. 264). 

 

 Para desenvolver uma teologia somente bíblica devem-se usar apenas os 

pressupostos existentes nos escritos, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo 

Testamento. A Bíblia deve ser seu único interprete. Ellen G. White afirma ser esta a 

orientação de Deus para o seu povo dizendo: 

 

Importa dar ao povo sólida instrução quanto às razões de nossa fé. 
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Precisam ser instruídos, em grau incomparavelmente maior do que 
têm sido, nas doutrinas da Bíblia, e especialmente nas lições práticas 
dadas por Jesus aos seus discípulos. Os crentes precisam ser 
impressionados com a grande necessidade que têm de conhecimento 
bíblico. Requer penoso esforço o gravar na mente de todos os sólidos 
argumentos da verdade; pois todos serão provados, e os que se 
acham arraigados e fundados na obra de Deus, não serão abalados 
pelas heresias que se levantarão de todos os lados; mas se qualquer 
um negligenciar obter o necessário preparo, será assolado pelos erros 

que têm aparência de verdade (WHITE, 1948). 

  

  

5.4.1 A necessidade de discernimento. 

 

Usar os pressupostos bíblicos como base para a definição da teologia favorece 

ao leitor discernir o que é uma falsa teoria e o que é uma interpretação legítima. Auxilia 

também na detecção de quais são os pressupostos extrabíblicos que adentraram a 

teologia cristã. Comentando sobre isto White (1997) aconselha: 

 

Lede as advertências tão abundantemente dadas na Palavra de Deus 
com relação aos falsos profetas que se introduzirão com 
suas heresias e, se possível, enganarão os próprios escolhidos. Com 
essas advertências, por que não distingue a igreja o falso do genuíno? 
Aqueles que, de alguma maneira, foram assim extraviados, 
necessitam humilhar-se diante de Deus e arrepender-se 
sinceramente, por haverem sido tão facilmente transviados. Não 
distinguiram a voz do Pastor verdadeiro da do estranho. Recapitulem 
todas essas pessoas esse capítulo de sua experiência religiosa (p. 
22). 

 

Paulo, quando estava preso em Roma, foi visitado por Epafras, líder da Igreja 

em Colossos (Col.1:7, Col.4:12), e contou-lhe sobre os problemas que estavam 

acontecendo na igreja. Foram essas informações que possibilitaram Paulo alertar a 

igreja sobre a natureza filosófica desses problemas (Colossenses. 2:8). Lopes (2008) 

comenta sobre Epafras: 

 

Quando Paulo estava na prisão, em Roma, Epafras levou notícias ao 
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apóstolo acerca do amor dos colossenses por ele, dando lhe um 
relatório sobre o excelente estado da igreja (Col. 1:3). Depois, Epafras 
também o avisou a respeito das graves ameaças à igreja por meio de 
heresias que haviam penetrado no grupo de cristãos de Colosso 
(p.20). 

 

 Líderes e membros locais devem ter a habilidade de discernir quando 

pressupostos das filosofias pagãs estão se infiltrando na igreja. As orientação de Deus 

para o seu povo é que tenha discernimento para detectar quais pressupostos 

teológicos e filosóficos do paganismo conflitam com a palavra de Deus.   

 

 

5.4.2 Estratégias para capacitar a igreja. 

 

Além da necessária instrução para que a igreja possa discernir entre o erro e a 

verdade, outras estratégias podem auxiliar a liderança local e regional da igreja no 

combate a heresias. A leitura diária da Bíblia, especialmente sobre a vida de Cristo, é 

o primeiro passo na direção do preparo para evitar heresias. Ellen G. White comenta 

que: 

 

Agora, dão-se falsas interpretações às verdades da Palavra, a fim de 
agradar a mentes iludidas. Faz-se o erro parecer verdade. Estou 
instruída a dar um testemunho decidido contra essas teorias que 
conduzem ao erro. Sou portadora de uma mensagem oposta 
às heresias e enganos que estão sendo propagados por Satanás. A 
vida e os ensinos de nosso Senhor não dão margem alguma para 
estas fábulas artificialmente compostas. A perda da vida eterna é o 
preço que se terá de pagar por continuar honrando a superstição e a 
falsidade acima da Palavra de Deus, tornando sem nenhum efeito os 
Seus ensinos (White, Medicina e Salvação, p. 103). 

Este estudo diário da bíblia deve ser acompanhado de fervorosa oração, 

buscando a iluminação do Espírito Santo para a compreensão das Escrituras. 
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Devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo como 
os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles necessitavam [o 
Espírito] naquele tempo, nós O necessitamos ainda mais hoje. Trevas 
morais, como um manto fúnebre, cobrem a Terra. Toda espécie de 
doutrinas falsas, heresias e enganos satânicos estão desviando a 
mente dos homens. Sem o Espírito e o poder de Deus, trabalharemos 
em vão para apresentar a verdade. Precisamos ter o Espírito Santo 
para suster-nos no conflito; "porque a nossa luta não é contra o sangue 
e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do 

mal, nas regiões celestes". Efés. 6:12 (WHITE, 1995a, p. 153). 

 

 Outra estratégia é manter a igreja no foco do evangelismo: 

 

Paulo continua sua exortação: "Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as 
aflições, faze a obra dum evangelista, cumpre o teu ministério." II Tim 
4:5. Paulo estava para terminar sua carreira, e desejava que Timóteo 
tomasse o seu lugar, guardando a igreja das fábulas e heresias pelas 
quais o inimigo, de várias maneiras, queria afastá-la da simplicidade 
do evangelho. Ele o admoestava a fugir de todo o interesse e 
embaraço temporal que pudesse impedi-lo de dar-se inteiramente ao 
trabalho de Deus; a suportar de bom grado a oposição, a perseguição 
e a injúria (WHITE, 1976, p. 506). 

 

 Estimular o povo de Deus a amá-lo é um forte antídoto contra a heresia. 

 

Cedo na história da igreja o mistério da iniqüidade predito pelo 
apóstolo Paulo iniciou sua calamitosa obra; e quando os falsos 
ensinadores, a cujo respeito Pedro advertiu os crentes, exibiram suas 
heresias, muitos foram seduzidos pelas falsas doutrinas. Alguns 
tropeçaram sob as provas e foram tentados a abandonar a fé. Ao 
tempo em que foi dada esta revelação a João, muitos haviam perdido 
seu primeiro amor da verdade evangélica. Mas em Sua misericórdia 
Deus não permitiu que a igreja continuasse em estado de apostasia. 
Numa mensagem de infinita ternura Ele revelou Seu amor por eles, e 
Seu desejo de que fizessem segura obra para a eternidade. "Lembra-
te pois donde caíste", apelou, "e arrepende-te, e pratica as primeiras 
obras." Apoc. 2:5 (WHITE, 1976, p. 587). 

 

 

 Também deve ser fortalecido o estudo da lição da Escola Sabatina. 
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As lições bíblicas, ensinadas em nossas escolas, são muito mais 
importantes do que muitos agora julgam. As crianças terão, num breve 
futuro, de enfrentar as heresias e fábulas [...]. Os jovens precisam ser 

fortalecidos contra heresias (WHITE, 2002). 

 

 No combate contra os pressupostos do paganismo é necessário precaver-se 

da discussões contra a membros envolvidos na dissidência. 

 

Com homens que introduzem essas detestáveis heresias, ousarão 
entrar em polêmica aqueles que ensinam a Palavra de Deus, e alguns 
dos que ensinam a verdade não têm tido a coragem de resistir a um 
repto dessa classe, constituída por caracteres apontados pela Palavra 
de Deus. Alguns de nossos pastores não têm tido a coragem moral de 
dizer a esses homens: Deus nos advertiu em Sua Palavra a vosso 
respeito. Deu-nos fiel descrição de vosso caráter e das heresias que 
defendeis. Alguns de nossos pastores, para não dar a essa classe 
ocasião de triunfar ou de acusá-los de covardia, enfrentaram-nos em 
franca discussão. Ao discutir com espíritas, porém, não se defrontam 
com homens, mas Satanás e seus anjos. Põem-se em comunicação 
com os poderes das trevas, e animam os anjos maus que os rodeiam 

(WHITE, 2004b, p. 413). 

 

 A liderança local e regional da igreja deve promover o verdadeiro reavivamento 

e reforma afim de se evitar que os pressupostos das heresias entrem com uma 

roupagem de reforma ou reavivamento. 

 

Homens que professam ter nova luz, pretendendo ser reformadores, 
terão grande influência sobre certa classe de pessoas convencidas 
das heresias que existem no século presente, e que não estão 
satisfeitas com a condição espiritual das igrejas. Com coração 
verdadeiro e sincero, desejam estas ver uma mudança para melhor, 
no sentido de alcançar-se uma norma mais alta. Se os fiéis servos de 
Cristo apresentassem a essa classe a verdade pura e corretamente, 
aceitá-la-iam e se purificariam pela obediência a ela. Mas Satanás, 
sempre vigilante, persegue os rastos dessas almas indagadoras. Vem 
ter com elas alguém, fazendo alta profissão de reformador, do mesmo 
modo que Satanás foi ter com Cristo, disfarçado em anjo de luz, e os 
atrai ainda para mais longe da vereda da justiça (White, Conselhos 
sobre Saúde, p. 625). 
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5.4.3 O motivo de Deus permitir a heresia em sua Igreja. 

 

O surgimento de heresias na igreja indica apatia espiritual da mesma e a 

necessidade de um reavivamento e reforma. Ellen White declara que, se necessário, 

Deus permite que heresias apareçam como um meio para despertar o seu povo. 

 

Deus despertará Seu povo; se outros meios falharem, introduzir-se-ão 
entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha 
do trigo. O Senhor chama todos os que crêem em Sua Palavra, para 
que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos 
nossos dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham 
mesmo iminentes sobre nós. Essa luz nos deve levar ao estudo 
diligente das Escrituras, e a um mais atento exame crítico das 
posições que mantemos (WHITE, 1993, p. 299). 

  

 Portanto, o surgimento crescente de problemas doutrinários na igreja hoje deve 

servir de alerta para a liderança no tocante à urgente necessidade de um 

reavivamento e reforma genuínos entre o seu povo.  

 

 

5.4.4 A necessidade de um reavivamento e reforma entre o povo de Deus. 

 

Visto que muitas heresias são introduzidas como movimentos de reavivamento 

e reforma na igreja faz-se necessário saber a natureza do verdadeiro reavivamento e 

reforma bíblicos. 

O reavivamento e reforma alicerçados na palavra de Deus têm sua base na 

negação do eu. Paulo afirma em sua carta aos romanos: 

 

Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis 

o vosso corpo por sacrifício vivo, santo agradável a Deus que é vosso 

culto racional. E não vos conformeis com este século, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

Romanos 12:1-2   
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 O apóstolo Paulo compara a entrega do “eu” com as ofertas oferecidas no 

santuário terrestre. A palavra escolhida por Paulo para sacrifício na língua original do 

NT é “Thusia” que traz o significado de ofertar, denotando sacrifícios de animais 

conforme era determinado pela lei de levítico (VINE, et al. 2002). O famoso rabino 

Bachiá Ibn Iossef Pakuda afirma que o sacrifício, ao ser queimado, significava, de 

certo modo, a elevação para espiritualidade” (MELAMED, 2001). 

 Paulo aponta para este sistema salvífico estabelecido por Deus no santuário 

terrestre ao dizer “apresenteis como sacrifício vivo”. Em outras palavras, Paulo está 

exortando os irmãos a viverem revestidos do verdadeiro cordeiro (Jesus) e que as 

suas vidas sejam “um aroma agradável ao Senhor”. Este sacrifício vivo pode ser 

entendido como uma consagração total a Deus, renunciando os pecados e 

entregando todo o nosso ser Sua vontade, com a confiança no sumo sacerdote Jesus 

Cristo que intercede em nosso favor (Hebreus 9:14). A conscientização de nossa 

condição espiritual e o senso de dependência de Deus para ter uma verdadeira 

transformação é caracterizado como um verdadeiro reavivamento.  

 Paulo, depois de estabelecer o princípio de um reavivamento verdadeiro, 

estabelece o princípio de uma verdadeira reforma. A frase que Ele usa é “não vós 

conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente” 

(BÍBLIA, 2001, p. 1942). Russel Norman Champlin (2000) assevera:  

 

A palavra “conformeis” na língua original é “Schema” e traz a ideia de 

modelagem em determinado padrão que uma coisa toma forma de 

outra, adquirindo seu caráter mediante alguma influência ou poder 

exterior. Quando Paulo usa a palavra “transformai-vos”, ele usa a 

palavra original “Morphe” com o propósito de contrastar com “Schema” 

(conformeis). A palavra “Morphe”, transformai-vos, é a mesma palavra 

empregada em Mateus. 17:2 onde a cena da transfiguração de Nosso 

Senhor é descrita” (p.16). 

  

 A reforma que Paulo propõe não está isolada do reavivamento espiritual. 

Quando há um despertar das faculdades espirituais em Cristo Jesus, há uma 

verdadeira reforma. Isto significa passar por uma transformação na mente e passar a 

viver um estilo de vida diferente da proposta do mundo. Essa transformação é a 

entrega da mente para que Deus controle e molde de acordo com Sua vontade. É 

comparada à transfiguração de Cristo quando seu rosto e sua pessoa refletia a 
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presença do Pai.  

O apóstolo Paulo exorta os filhos de Deus a terem uma reforma a tal ponto de 

ser visível em suas vidas, um estilo de vida aos padrões do céu. Através de uma 

entrega do ser, renunciando ao pecado, sentindo-se perdoados e reavivados, 

colocando-se em harmonia com a vontade de Deus, é possível, com os pressupostos 

de uma teologia bíblica, a adoração a Deus em um culto racional. O apóstolo Paulo 

ao dizer “sacrifício vivo” e “não vos conformeis com o mundo” dá o seguinte alicerce: 

Um verdadeiro reavivamento espiritual sempre traz consigo uma reforma. Não se 

pode confundir reavivamento com reforma, nem vice-versa; ambos se complementam. 

Elen G. White nos fala:  

 

“Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do 

Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. 

Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento 

das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte 

espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas 

idéias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da 

justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. 

Reavivamento e reforma deve efetuar a obra que lhes é designada, e 

no realizá-la, precisam fundir-se” (WHITE, 1997, p. 128). 

 

 Entre o povo de Deus sempre haverá um chamado para o reavivamento e 

reforma, e este reavivamento e reforma deve estar solidificado somente na palavra de 

Deus. Tivemos as experiências amargas na história do cristianismo em que os 

membros da Igreja influenciados com pressupostos filosóficos teológicos do 

paganismo se envolveram em dissidências, sem atentar para uma profunda análise 

da Bíblia. Muitos aderiram aos movimentos dissidentes pelo senso de um 

reavivamento e reforma baseados em pressupostos do paganismo, abandonando a 

legítima interpretação.  

Em nossos dias, em nome de um reavivamento e reforma, indivíduos com os 

mesmos pressupostos, dizem ter um novo método de crescimento de Igreja, 

administração diferenciada para um tempo de crise. O apóstolo Paulo nos oferece o 

alicerce para o verdadeiro reavivamento e reforma, que consiste em não nos 

esquecermos que a nossa fé deve estar solidificada em uma teologia bíblica. Este 

reavivamento sempre nos levará para uma verdadeira reforma, que irá nos motivar a 

fazer também uma entrega racional para uma mudança de conceitos e paradigmas 
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diferentes do mundo. Este estilo de vida irá refletir em modelos de administração e 

crescimento da Igreja, tendo como adoração um culto racional a Deus. É necessário 

termos um alicerce totalmente fundamentado na Bíblia para um eficiente e efetivo 

reavivamento e reforma. 

 Portanto é necessário a união de administradores e líderes para atuarem nas 

igrejas locais e instituições, na condução do povo de Deus ao verdadeiro 

reavivamento e reforma, que conterá os ventos heréticos na igreja e será um auxílio 

no cumprimento de sua missão. 
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6 CONCLUSÃO  

  

A dissidência de igrejas tem levado muitos membros a apostatarem da fé, 

negando as doutrinas que no passado tinham confessado em público, mediante o 

batismo. O principal motivo de tal apostasia é a falta de aprofundamento dos conceitos 

bíblicos e, em consequência disto, não foram consistentes em refutar os pressupostos 

do paganismo que vieram por meio de amigos e também por algum seguimento na 

mídia. Os ensinamentos distorcidos foram, por alguma forma, assimilados pelos 

membros e passaram a fazer parte da doutrina, como se fosse uma verdade bíblica 

ou levando à dúvida. Confundindo-os, levou-os ao afastamento da igreja, passando a 

fazer parte dos grupos separatistas conhecidos como grupos dissidentes. 

 A presente pesquisa, de caráter exploratório teve como objetivo principal 

estudar os pressupostos teológicos e filosóficos de alguns movimentos dissidentes 

que combateram ou combatem algumas igrejas Adventistas do Sétimo Dia no campo 

da Associação Paulista Sul, na última década. Ao final, notou-se que a base teológica 

destes principais grupos dissidentes é a doutrina do antitrinitarianismo.  

 Tanto os nazarenos como os adventistas históricos não creem na autoridade 

do texto bíblico como plena e satisfatória, principalmente o Novo Testamento; alegam 

que o texto foi adulterado. Esta afirmação pretende justificar a negação que fazem 

das passagem bíblicas que confessam as pessoas da divindade, Pai, Filho, Espírito 

Santo. A aderência desses grupos ao antitrinitaranismo é baseada em uma teologia 

extrabíblica com o pressuposto que aponta para a inferioridade da divindade de Cristo 

em relação ao Pai e anulação da pessoa do Espírito Santo.  

 As considerações permitiram a conclusão de que os pressupostos filosóficos e 

teológicos dos grupos contemporâneos Nazarenos e Adventistas Históricos, são os 

mesmos dos grupos antitrinitarianos e refletem a visão de movimentos espiritualistas. 

Todos eles usam informações extrabíblicas para fundamentar suas pressuposições. 

 Quanto à visão antitrinariana dos principais pioneiros da IASD, conclui-se que 

seu zelo centrou-se no combate aos pressupostos de uma teologia pagã que, na 

época, tentava explicar a Trindade, anulando as três pessoas da divindade. Mais 
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tarde, fizeram as devidas correções no modo de interpretação doutrinária, aceitando 

o legítimo trinitarianismo. 

 Os problemas enfrentados atualmente pela igreja com relação à natureza divina 

também foram enfrentados pela Igreja primitiva. No combate às heresias nos 

primeiros séculos do período patrístico havia os mesmos pressupostos 

antitrinitarianos aceitos hoje pelos adventistas históricos e nazarenos. 
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