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A TRINDADE, 

A DEIDADE ABSOLUTA DE JESUS 
E A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Doutrina da Trindade é uma das que mais tem causado controvérsia na igreja cristã, 
através dos séculos, do que qualquer outro ensino da Bíblia. Os cristãos são apenas estudantes 
superficiais da Bíblia, e nunca fizeram um estudo profundo sobre o tema da Trindade. Por esta 
razão, estão incapacitados para responder aos jeovistas que se opõem acerbamente contra a 
Doutrina da Trindade, e quando uma Testemunha de Jeová abandona a Sociedade Torre de 
Vigia, a Doutrina da Trindade é aquela que apresenta maior dificuldade para ser aceita. Por isso 
é de suma importância que cada cristão faça um profundo estudo da Bíblia, para verificar o que 
ela ensina sobre a Trindade, e aprenda como apresentar este estudo de modo atraente, lógico 
e, acima de tudo, com apoio bíblico suficiente. 

 

1 – NINGUÉM PODE ADEQUADAMENTE EXPLICAR O ÚNICO DEUS VERDADEIRO 

“A quem pois fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis?” (Isaías 40.18). 

As Testemunhas de Jeová defrontam-se também com esse problema? Sim. Eles têm 
extrema dificuldade para explicar um só dos atributos de Deus, que é a eternidade: 

“SERÁ QUE DEUS TEVE COMEÇO? 

Sal. 90:2: “Antes de nascerem os próprios montes ou de teres passado a produzir 
como que com dores de parto a terra e o solo produtivo, sim, de tempo 
indefinido a tempo indefinido, tu és Deus”. 

Há lógica nisso? Nossa mente não pode compreender isso plenamente. Mas 
não é uma razão sólida para o rejeitar. Considere estes exemplos: 1) O tempo. 
Ninguém pode indicar uma determinado momento em que o tempo começou. 
E é um fato que, embora nossa vida termine, o tempo não acaba. Não 
rejeitamos a ideia de tempo só porque há aspectos a respeito dele que não 
entendemos plenamente. Antes, regulamos a nossa vida por ele. 2) O espaço. 
Os astrônomos não encontram nem começo nem fim do espaço. Quanto mais 
distante investigam o universo, tanto mais espaço existe. Eles não rejeitam o 
que a evidência indica; muitos dizem que o espaço é infinito. O mesmo princípio 
se aplica à existência de Deus”. Raciocínios à Base das Escrituras, p. 123. 

 

2 – SOBRE O MISTÉRIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE, AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ RETRUCAM 

“Quanto à Trindade, o Credo de Atanásio diz (em português), que cada um dos 
membros é ‘imenso’ (ilimitado). Os que ensinam essa doutrina amiúde dizem 
que é um ‘mistério’ ” Raciocínios à Base das Escrituras, p. 417. 

 

3 – A PALAVRA TRINDADE NA BÍBLIA 

Uma das primeiras objeções levantadas pelos jeovistas, contra a Trindade, é indagar 
onde se encontra na Bíblia a palavra ‘trindade’: 

“É DEUS UMA TRINDADE? 

Muitas religiões da cristandade ensinam que Deus é uma ‘Trindade”, embora a 
palavra ‘Trindade’ não exista na Bíblia”. A Verdade que Conduz à Vida Eterna, p.22. 
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O que é estranho é que as Testemunhas de Jeová não se preocupam em usar palavras 
que não se encontram na Bíblia, com mais frequência do que usamos a palavra Trindade. Por 
exemplo, uma das palavras é “organização”, que não se encontra na Bíblia. 

“Visto que a palavra “organização” não ocorre na Bíblia, nem mesmo nas suas 
línguas originais, que direito temos de dizer que Deus tem uma organização ou 
de falar da organização de Deus? 

Considerando-se tudo à luz das Escrituras, é um argumento forçado dizer que 
Deus não tem nenhuma organização, visto que as palavras originais que 
significam “organização” nas línguas antigas não ocorrem nas inspiradas 
Escrituras Hebraicas e Gregaas. Deus demonstra em tudo que ele é capaz de 
prover organização”. A Sentinela, 1º de novembro de 1981, p. 31. 

 

4 – UMA DEFINIÇÃO CORRETA DA DOUTRINA DA TRINDADE 

“O DOGMA DA TRINDADE – A ‘Trindade’ é o termo empregado para indicar a 
doutrina central da religião cristã – a verdade de que na Divindade há Três 
Pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estas três pessoas sendo realmente 
distintas uma da outra. Assim, nas palavras do Credo Atanasiano: o Pai é Deus, 
o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus; e, no entanto, não são três deuses, mas 
Deus é um só – The Catholic Encyclopedia, New York, 1912, vol. XV, p.47”. 

Certificai-vos de Todas as Coisas – Apegai-vos ao que É Excelente, p. 483. 

 

5 – UMA DEFINIÇÃO CORRETA DO CREDO ATANASIANO 

“Adoremos um só Deus em Trindade, e a Trindade na Unidade, nem 
confundindo as Pessoas, nem separando a Substância. Na verdade, uma é a 
Pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo; mas uma só é a 
divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo; igual a glória, coeterna à 
majestade. Qual é o Pai tal o Filho, tal o Espírito Santo... Eterno é o Pai, eterno o 
Filho, eterno o Espírito Santo. Igualmente onipotente é o Pai, onipotente o 
Filho, onipotente o Espírito Santo... Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o 
Espírito Santo é Deus; e, no entanto, não são três deuses, mas Deus é um só... O 
Pai por ninguém foi feito nem criado, nem gerado. O Filho só pelo Pai foi: não 
feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo, pelo Pai e pelo Filho: não foi 
feito, nem criado, nem gerado, mas deles procede... E nesta Trindade nada é 
primeiro ou posterior; nada maior ou menor; mas todas as três Pessoas são a si 
coeternas e coiguais. Portanto, por tudo assim como acima já foi dito, deve ser 
adorada a Unidade na Trindade e a Trindade na Unidade. Portanto, quem quiser 
se salvar, assim sinta (pense) da Trindade”. 

Certificai-vos de Todas as Coisas – Apegai-vos ao que É Excelente, p. 483. 

 

6 – A FONTE DA DOUTRINA DA TRINDADE 

Os jeovistas afirmam que a Doutrina da Trindade é de fonte pagã, indo ao extremo da 
blasfêmia ao chamar Atanásio, que defendeu a doutrina da deidade absoluta de Jesus no 
Concílio de Niceia, em 325 a.D., de ‘Satanásio’ e denominando a Doutrina da Trindade de 
“santíssima asneira”. 

Mas, faz parte da “fé uma vez entregue aos santos” a Doutrina da Trindade? A 
Sociedade Torre de Vigia diz que não, que essa doutrina não era conhecida dos apóstolos: 

 
“Esta doutrina não era conhecida aos profetas hebreus e aos apóstolos cristãos. 
A Nova Enciclopédia Católica, edição 1967, em inglês, vol. XIV, p. 306, admite 
que a “doutrina da Santíssima Trindade” não é ensinada no Antigo 
Testamento”. A Verdade que Conduz à Vida Eterna, p.22. 
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Qual a verdade, porém? Os primitivos cristãos não conheciam a Doutrina da Trindade 
antes do Concílio de Niceia em 325 a.D.? Vejamos a verdade. 

“On fitting ground defend us from the abuse cast upon us. CHAP.X – The 
Christians wokship the Father, Son and Holy Ghost”. 

A Plea For The Christians, p.133. 

Tradução: “Os cristãos adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo”. Um Apelo para os 
Cristãos, pág. 133. 

 

“Tertullian: There is something bad. For God alone is without sin; and the only 
man without sin is Christ, since Christ is also God“. 

A Treatise On The Soul, Chap. XLIII. 

Tradução: “Tertuliano: Pois Deus apenas é sem pecado; e só Cristo é um homem sem 
pecado, o que indica que Cristo também é Deus”. Um Tratado Sobre a Alma, cap. XLIII. 

 

“From all wich we learn that the person of the Holy Spirit was of such authority 
and dignity, that saving baptism was not completed except by the authority of 
the most excellent Trinity of them all, i.e., by the name of Father, Son and Holy 
Spirit“.  Origen de Principiis, Book 1, Chap. XLIII. 

Tradução: “De tudo que aprendemos da pessoa do Espírito Santo, era de tal 
autoridade e dignidade que o batismo de salvação não era completo senão pela autoridade da 
mais excelente Trindade de todas, isto é, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo”. 

 

“I pray for your happiness for ever in our God, Jesus Christ, by whom continue 
ye in the unity and under the protection of God“. Ignatius to Polycarp, ch. 8. 

Tradução: “Oro pela sua felicidade para sempre ao nosso Deus, Jesus Cristo, por meio 
do qual continuas tu em unidade e sob a proteção de Deus.” Inácio para Policarpo, cap. 8. 

 

“Proofs from the apostolic writings, that Jesus Christ was one and the same, the 
only begotten Son of God, perfect God and perfect man“. 

Iraneus Against Heresies, chap. XVI. 

Tradução: “Provas dos escritos apostólicos que Jesus Cristo foi um e o mesmo, o 
unigênito Filho de Deus, perfeito Deus e perfeito homem”. Irineu Contra Heresias, cap. XVI. 

 

“ALL PASSAGES ARE TAKEN FROM “ANTI-NICENE FATHERS“ 
 Eerdmans Pub. Co. 1979 

Tradução: Todas as três passagens citadas foram extraídas de “Anti-Nicene Fathers” 
[Padres Anti-Niceia] Eedmans Pub. Co. 1979. 

 
Não bastassem as citações feitas, a própria Sociedade Torre de Vigia não ignora o fato 

de os cristãos primitivos acreditarem na deidade absoluta de Cristo: 

“Ainda outros, declara Plínio, admitiram que por certo tempo foram cristãos e 
até mesmo “dirigiam uma forma de oração a Cristo, como a uma divindade”, 
mas já por algum tempo não mais afirmavam ser cristãos” – Harward Classics, 
vol. 9, págs. 425-428. Despertai!, 8 de abril de 1969. 
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“Ao escrever a Crônio relativo à morte de Peregrino Proteu, famoso cínico, 
Luciano diz, entre outras coisas, que os cristãos “falavam dele [Cristo] como 
Deus, e o tomavam com o título de Mestre”. Eles, portanto, ainda adoram esse 
grande homem que foi crucificado (pendurado numa crux simplex na Palestina, 
porque introduziu no mundo esta nova religião”. Despertai!, 8 de abril de 1969. 

Pode Cristo ser adorado pela igreja primitiva e ser recusada a adoração para Jesus por 
parte das Testemunhas de Jeová? Observe os dizeres encontrados em catacumbas pelos 
inimigos dos cristãos, falando dos costumes destes: 

 

 

Roman grafito with Christ on cross 

“Alexâmenos worships his God”. 

 

 

 

Tradução:  

“Alexâmenos adora seu Deus”. 

 
 

Longe dos ensinos da Sociedade Torre de Vigia representar o ensino dos apóstolos e 
primitivos cristãos, o ensino da Sociedade é extraído de Ário, presbítero de Alexandria que em 
318 d.C. ensinava que Cristo era a primeira criação de Deus, um deus de menor categoria. Não 
é de admirar, pois, que as Testemunhas de Jeová indiquem Ário como um dos sete mensageiros 
às igrejas do Apocalipse, colocando-o como o terceiro mensageiro, enquanto Russell, o 
fundador da Sociedade Torre de Vigia, como o sétimo. 

 

The Finished Mystery, edição 1918, pág. 64. 
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Afirmam mais as Testemunhas de Jeová sobre Ário: 

“Ário, que tinha empunhado a “espada do espírito” para provar que a trindade 
não era bíblica, nem cristã, foi proscrito, e o imperador tomou o partido de 
Atanásio. Disto se desenvolveu o credo atanasiano, que declara: “E a fé católica 
é esta: que adoramos um só Deus em Trindade, e a Trindade em unidade; não 
confundindo as pessoas, nem dividindo a substância... Assim, o Pai é Deus, o 
Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Todavia não há três deuses, mas um só 
Deus”. Entendeis isso?”. 

Que Tem Feito a Religião pela Humanidade? p. 264. 

 

Mas não contam toda a verdade, isto é, que no fim da sua vida o imperador 
Constantino favoreceu o lado antitrinitarista, sendo Ário ajudado nesse sentido por Eusébio de 
Nicomedia, de modo que Ário foi chamado de volta do exílio, e muitos dos bispos trinitaristas 
foram banidos. Por fim, o próprio Atanásio foi banido para a Gália (França). 

Atanásio afirmava a unidade do Filho com o Pai, a divindade de Cristo e sua existência 
eterna. Dizia que se Cristo era uma criatura, não podia fazer melhor do que fazia pelos pecados 
dos judeus o sangue dos animais. Dizia mais, que Deus ordenou que adorássemos a Cristo 
(Hebreus 1.6). Logo, o credo atanasiano foi adotado com apoio de Colossenses 2.9: “Porque 
nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade”. 

Vejamos o que diz Hebreus 1.6 na Tradução do Novo Mundo: 

 
 

Como explica a Sociedade Torre de Vigia o fato de Jesus ser adorado pelos anjos? 

Caso se prefira a tradução adorar, então se precisa compreender que tal 
adoração é apenas relativa. Pois o próprio Jesus declarou enfaticamente a 
Satanás que “é a Jeová, teu Deus, que tens de adorar” (uma forma de 
proskynéo) e é somente a ele que tens de prestar serviço sagrado” (Mateus 4.8-
10;Lucas 4.7-8) É verdade que o Salmo 97, que o apóstolo cita em Hebreus 1.6, 
se refere a Jeová Deus como sendo aquele diante de que ‘se curvar’ e, no 
entanto, este texto foi aplicado a Cristo Jesus (Salmo 97.1-7). Todavia, o 
apóstolo havia mostrado anteriormente que o ressuscitado Cristo se tornou “o 
reflexo da glória de Deus e a representação exata do seu próprio ser” (Hebreus 
1.1-3). Portanto, se aquilo que compreendemos como adoração é 
aparentemente dirigido ao Filho, por parte dos anjos, é na realidade dirigido por 
meio dele a Jeová Deus, o Regente Soberano “aquele que fez o céu, e a terra, e 
o mar, as fontes das águas”. A Sentinela, 1º de julho de 1971, pág. 415. 

Seria realmente “adoração relativa” o que Jesus recebia dos anjos? Mas, não ensina a 
Sociedade Torre de Vigia que “adoração relativa” é adoração falsa? 

“Afirma-se, às vezes, que o que é adorado não é a própria imagem, mas o que a 
imagem representa. Esta é adoração relativa. Toda idolatria, quer relativa, quer 
real, é adoração falsa“. Certificai-vos de Todas as Coisas, p. 182. 
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“Ainda outros, declara Plínio, admitiram que por certo tempo foram cristãos e 
até mesmo “dirigiam uma forma de oração a Cristo, como a uma divindade”, 
mas já por algum tempo não mais afirmavam ser cristãos” – Harward Classics, 
vol. 9, págs. 425-428. Despertai!, 8 de abril de 1969. 

 

“NÃO É PERMITIDA A ADORAÇÃO RELATIVA. Isaías 42.8: “Eu sou Jeová, este é o 
meu nome; a minha glória não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens 
esculpidas”. 2Coríntios 4.18: “Enquanto não olhamos para as coisas que se 
veem, mas sim para as que não veem, são temporais, mas as coisas que se não 
veem são eternas”. 

É CONTRÁRIO AO PRINCÍPIO CRISTÃO DA ADORAÇÃO. 2Coríntios 5.7: “Porque 
andamos por fé e não por vista”. Romanos 8.24-25: “Pois na esperança fomos 
salvos; porém a esperança que se vê, não é esperança; porque o que alguém vê, 
como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com perseverança o 
aguardamos”.  Certificai-vos de Todas as Coisas, edição 1960, p.187. 

 

Ou foi Cristo realmente adorado, segundo o ensino da Sociedade Torre de Vigia? 

INTERESTING QUERIES 
Question: The fact That our Lord received worship is elaimed by some to be as 
evidence that while on earth he was God the Father disguised in a body of flesh 
and not really a man. Was he realy workship or is the translation faulty? 

Answer: Yes, we believe our Lord Jesus while on earth was really worshipped, 
and properly so. While he was not the God, Jehovah, he was a God. The word 
‘God’ signifies a “mighty one” and our Lord was indeed a mighty onde. So it 
state in the first two verses of the gospel of John. It was proper for our Lord to 
receive workship in view of his having been the only begotten of the Father, and 
his agent in the creation of all things, including man. 

Besides, he had come to Earth under the divine arrangement and accepted the 
condition of Messiahship, presentig himself to God as fallen man’s sin-offering; 
besides, at this baptism he was anointed of the Holy Spirit as the Messiah , and 
authorized to carry out the great divine plan and to receive homage from both 
angels and men. This alone would have rendered workship proper even aside 
from his pre human greatness as “the only begotten of the Father”. 

CHRISTADELPHIAN PROOF TEXTS 

Question: Some “Christadelphian” other the following texts in proof that death 
end all for a large majority of the human family  - that the majority will never be 
awakened from the sleep of death – Isa. 26.14; 43.16; Oba. 16. 

The Watchtower, July 15, 1898, p. 216. 

 

Tradução: "Pergunta: Foi Cristo realmente adorado ou é falha de tradução? 

Resposta? Sim. Cremos que nosso Senhor Jesus enquanto esteve na terra foi 

realmente adorado e assim corretamente procedido." 

 

7 – DUAS CLASSES DE TEXTOS TRINITARIANOS 

Existem duas classes de textos que apoiam a doutrina da Trindade: 

1. Textos que associam as três Pessoas; 

a) No batismo de Jesus – Mt. 3.16-17 

b) Na fórmula batismal – Mt. 28.19 

c) Na benção apostólica - 2Co. 13.13 
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d) Nos textos: Jo. 14.26; 15.26 

Efésios 4.4-6; 2.18; 3.1-5,14-17; 5.18-20; 
1Co. 12.4-6; 
1Pd. 1.2;  
Jd. 20-21. 

2. Textos que atribuem a deidade absoluta às três Pessoas individualmente. 

a) O Pai é Deus – Ef. 1.2; 

b) O Filho é Deus – Jo. 1.1; 20.28; 1Jo. 5.20; 

c) O Espírito Santo é Deus – At. 5.3-4. 

 

8 – ILUSTRAÇÕES DA DOUTRINA DA TRINDADE 

A Bíblia diz que Deus é luz (1Jo. 1.5).Há três classes de luz e cada uma delas é luz 
como ilustração da Trindade: 

a) A luz actícina - Não se pode ver nem sentir. Quando nos acercamos da porta de 

muitas lojas modernas e aeroportos, a porta se abre automaticamente para permitir nossa 
entrada. Por que? Porque nos aproximamos da porta e interrompemos a luz que faz 

funcionar um interruptor elétrico que faz com que a porta se abra para nós. A luz actínica 
corresponde a Deus, o Pai. 

b) A luz luminosa, que é a mais comum – É a que brilha na obscuridade. A luz 

luminosa é uma ilustração de Deus, o Filho. ”Eu sou a luz do mundo” (Jo. 8.12; 9.5). O seu 

propósito ao vir ao mundo foi revelar o Pai (Jo. 14.9). 

c ) A luz calorífica primordialmente deve sentir-se. O propósito dessa luz não é brilhar, 

mas esquentar. A luz calorífica é uma ilustração do Espírito Santo. Embora existam três 
classes de luz, cada qual continua sendo luz. 

Todos estamos de acordo que a água é uma, embora possa ser vista na forma de 

líquido, gelo e vapor; 

O espaço é um, mas pode ser entendido em três dimensões: comprimento, largura e 
altura - m, m2, m3. 

Na matemática a Trindade não é 1 + 1 + 1 = 1, mas é 1 x 1 x 1 = 1 
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9 – OBJEÇÕES CONTRA A DOUTRINA DA TRINDADE 

Muitos jeovistas sinceros têm problemas em aceitar a doutrina da Trindade, porque 

o conceito que têm da doutrina é errôneo. Foram condicionados a pensar num Deus de três 
cabeças. 

Para as Testemunhas de Jeová essa doutrina é pagã, ilógica e antibíblica. Assim, logo 

que a palavra Trindade é mencionada eles estão preparados para rejeitar mentalmente, 
sem dar qualquer abertura para aceitação da doutrina. 

Com quem fazem coro as Testemunhas de Jeová na rejeição da Doutrina da 
Trindade e na negação da deidade absoluta de Jesus? Fazem coro com os espíritas, que 
a repelem com o mesmo vigor: 
 

Examinemos os principais dogmas e mistérios, cujo conjunto constitui o ensino 
das igrejas cristãs. Encontramos a sua exposição em todos os catecismos 
ortodoxos. Comoça com essa estranha concepção do Ser divino, que se resolve 
no mistério da Trindade, um só Deus em três Pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. 

Essa concepção trinitária, tão obscura, tão incompreensível, oferecia, 
entretanto, grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de 
Jesus Cristo um Deus. Conferia ao poderoso Espirito, a que ela chama seu 
fundador, um prestígio, uma autoridade, cujo esplendor sobre ela recaía e 

assegurava o seu poder. Nisso está o segredo da sua adoção pelo Concílio de 

Niceia. As discussões e perturbações, que suscitou essa questão, agitaram os 
espíritos durante três séculos e só vieram a cessar com a proscrição dos bispos 

arianos, ordenada pelo imperador Constâncio, e o banimento do papa Libero 

que recusava sancionar a decisão do Concílio. 
Cristianismo e Espiritismo, León Denis, pág. 73. 

 

Porventura os Espíritas não pertencem à Babilônia, a Grande? Não é a negação da 
Doutrina da Trindade um ensino da Babilônia, a Grande? Quem levou os espíritas a negar a 
deidade absoluta de Jesus, como fazem com entusiasmo as Testemunhas de Jeová? 

Como os Espíritos Iníquos Desencaminham 
Já aprendemos que Satanás, como "deus deste sistema de coisas", usa governos 
do mundo e a religião falsa para cegar as pessoas quanto às verdades da Bíblia 
(2Coríntios 4.4). Outro meio importante pelo qual os espíritos iníquos 
desencaminham homens e mulheres é o espiritismo. 
Que é espiritismo? É entrar em contato com espíritos iníquos, quer 
diretamente, quer por meio de um médium humano. O espiritismo faz a pessoa 
cair sob a influência dos demônios. A Bíblia nos adverte que nos mantenhamos 
livres de toda prática relacionada com o espiritismo. — Gálatas 5:19-21; 
Revelação 21:8. Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra?, p. 95, § 13. 

 

O que nos diz 1João 4.1? 

"Amados, não acrediteis em toda expressão inspirada, mas provai as expressões 
inspiradas para ver se se originam de Deus, porque muitos falsos profetas tem saído pelo 
mundo afora" – TNM. 

Como se identifica o anticristo, de acordo com 1João 2.22-23? 

“Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, 
aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, tampouco tem o Pai. Quem 
confessa o Filho, tem também o Pai” – TNM. 
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Os espíritas negam o Filho (Jesus), como o fazem os jeovistas? Vejamos o que outro 
escritor espírita fala de Jesus, apoiando a maneira de pensar e ensinar das Testemunhas de 
Jeová. 

A sua natureza espiritual e a sua posição espírita 
Quaisquer que fossem a humildade, a doçura, o desprendimento de Jesus, não 
vos deveis esquecer da sua origem. Ele é o vosso Senhor e também o nosso. É o 
Filho de Deus, não porém do ponto de vista de vós outros, cristãos, o 
considerastes, isto é, como sendo o próprio Deus. Ele é uma de suas criaturas, 
filho do Altíssimo, filho de Deus e irmão dos homens, como qualquer espírito 
criado. Os Quatro Evangelhos, João Batista Roustaing, p.296. 

 

Não se valeu a Tradução do Novo Mundo, para traduzir João 1.1, de um tradutor ligado 
ao espiritismo, que procurou dar à sua tradução uma feição nitidamente espírita? 

PERGUNTAS DOS LEITORES 
▪ Por que, nos últimos anos, A Sentinela não tem feito uso da tradução feita 
pelo ex-sacerdote católico Johannes Greber? 
Essa tradução foi usada ocasionalmente em apoio de versões de Mateus 27.52-
53 e de João 1.1, conforme vertidos na Tradução do Novo Mundo e em outras 
traduções conceituadas da Bíblia. Mas, como indicado no prefácio da edição de 
1980 de O Novo Testamento (em inglês) de Johannes Greber, esse tradutor 
confiou no “mundo espiritual de Deus” para esclarecer-lhe como deveria 
traduzir passagens difíceis. Declara-se “sua esposa, médium do mundo espiritual 
de Deus, foi muitas vezes o meio usado para a transmissão de respostas 
corretas da parte dos mensageiros de Deus para o pastor Greber”.  A Sentinela 
julgou impróprio fazer uso duma tradução que tem tal estreito vínculo com o 
espiritismo (Deuteronômio 18.10-12). Os estudos que formam a base para a 
tradução dos textos acima citados, na Tradução do Novo Mundo, são 
alicerçados, e, por isso não dependem absolutamente da tradução de Greber 
para ter autoridade. Portanto, não se perdeu nada por se deixar de usar o Novo 
Testamento dele.  A Sentinela – 1º de outubro de 1983, p.31. 

 

Mas, surge uma pergunta: Desde quando a Sociedade Torre de Vigia sabia que 
Johannes Greber vivia envolvido com o espiritismo? 

Diz Johannes Greber no prólogo da sua tradução do Novo Testamento, direitos 
autorais de 1937: "Eu mesmo fui sacerdote católico, e até os quarenta e oito 
anos de idade nem mesmo tinha crido na possibibdade da comunicação com o 
mundo dos espíritos de Deus. Veio, porém, o dia em que dei involuntariamente o 
primeiro passo para tal comunicação, e tive a experiência de coisas que me 
abalaram até as profundezas da minha alma. ...Minhas experiências estão 
relatadas num livro que apareceu tanto em alemão como em inglês, e leva o 
título ‘A Comunicação com o Mundo Espiritual: Sua Leis e Suas Finalidades’ 
(Página 15, §2 e 3). Em harmonia com sua descendência católica romana, a 
tradução de Greber está encadernada em capa dura, com uma cruz dourada na 
frente. No prefácio do seu livro acima mencionado, o ex-padre Greber disse: "O 
mais destacado livro espírita é a Bíblia". Sob esta impressão, Greber esforça-se 
para fazer que sua tradução do Novo Testamento soe bem espírita.  

A Sentinela (em inglês), de 1º de junho de 1905, e de 1º de dezembro de 1909. 

 

"No princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus, a Palavra era um Deus" 
— The-New Testament — A New Translation and Explanation baseada nos 
manuscritos mais antigos (uma tradução do alemão para o Inglês; 1937) de 
Johannes Greber. Certificai-vos de Todas as Coisas, p. 487. 

 
Observe o leitor a parte final “Greber esforça-se para fazer que sua tradução do Novo 

Testamento soe “bem espírita”. A Sociedade Torre de Vigia sabia, desde 1 de outubro de 1956, 
que Greber era espírita e assim mesmo se valeu da sua tradução para João 1.1. E, embora 
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reconheça que a origem da tradução é diabólica (Dt. 18.10-12), continua a usá-la com 
argumentos outros para justificar “e a Palavra era (um) deus”. 

No seu afã de negar a Doutrina da Trindade, afirmam os jeovistas que nós, os cristãos, 
nos baseamos em 1João 5.7 para crer nessa doutrina, depois dizem que esse texto é espúrio. 
Entretanto, dentro do seu ensino contraditório, esclarecem algo sobre o texto de 1João 5.7: 

A declaração trinitarista em João 5:7, encontrada em algumas Bíblias, é espúria 1 João 5:7: 
"Três são os que testificam no céu: o Pai. a Palarra, e o Espírito Santo; e esses três são um." 
Este versículo não se encontra em grego em nenhum manuscrito, dentro ou fora do Novo 
Testamento, anterior ao século treze. Não aparece em nenhum manuscrito grego de I João 
anterior ao século quinze, em que está contido em um cursivo; também um do século 
dezesseis contém esta rendição. Estes são os únicos manuscritos gregos do Novo Testamento 
em que foi encontrado. Mas não ocorre em nenhum manuscrito grego antigo, ou em 
qualquer escrito cristão grego, ou em qualquer das  versões orientais. Seu principal apoio se 
en-em dois manuscritos de latim antigo, do sexto e do oitavo século, e em alguns manuscritos 
Vulgata Latina, mas não nos mais antigos. Erasmo não o incluiu na sua primeira edição do 
Novo Testamento em grego (1516), nem na sua segunda (1519). 

Quando foi criticado pela omissão, ele disse impetuosamente que, se alguém pudesse 
mostrar-lhe um manuscrito grego que contivesse a passagem, ele a inseriria, e chamou-se-lhe 
a atenção ao Codex Montfortianus do século dezesseis. Ele se sentiu obrigado a incluir a 
rendição na sua terceira edição (1522) e foi esta edição que Tyndale usou na sua tradução do 
Novo Testamento Grego (1525). Através de Tyndale o versículo se introduziu na Versão do Rei 
Jaime. É universalmente desacreditado pelos eruditos gregos e pelos editores do texto grego 
do Novo Testamento” — The Goods-peed Parallel New Testament (Chicago; 1943, Edgar J. 
Goods-peed, p. 557. 
Quando foi criticado pela omissão, ele disse impetuosamente que, se alguém pudesse 
mostrar-lhe um manuscrito grego que contivesse a passagem, ele a inseriria, e chamou-se-lhe 
a atenção ao Codex Montfortianus do século dezesseis. Ele se sentiu obrigado a incluir a 
rendição na sua terceira edição (1522) e foi esta edição que Tyndale usou na sua tradução do 
Novo Testamento Grego (1525). Através de Tyndale o versículo se introduziu na Versão do Rei 
Jaime. É universalmente desacreditado pelos eruditos gregos e pelos editores do texto grego 
do Novo Testamento” — The Goods-peed Parallel New Testament (Chicago; 1943, Edgar J. 
Goods-peed, p. 557. Certificai-vos de Todas as Coisas, p.486. 

As palavras ‘no céu:o Pai... testificam na terra, constitui o que muitas vezes se chama omma 
loanneum, ou texto das Testemunhas Celestiais. Sem ele a tradução reza: 'Porque três são os 
que testificam: o Espirito, e a água e o sangue'. Na opinão de quase todos os críticos, e da 
maioria dos escritores católicos da atualidade, as palavras não estavam no texto original; ao 
mesmo tempo, até que a Santa Sé tome ação adicional, não cabe aos editares católicos 
eliminar as palavras de uma versão feita para uso dos fieis"— The Westminster Version of the 
Sacred Scriptures (London, 1931, Cuthbert Lattey, S. J. e Joseph Keating, S. J. editores gerais, 
Vol. IV, p. 145-146 (Veja CBC, PIB). Certificai-vos de Todas as Coisas, p.487. 

 

É digno de nota que a inclusão de 1 João 5.7 foi feita na terceira edição da tradução de 
Erasmo, e o primeiro a introduzir esse versículo na Bíblia foi William Tyndale na edição de 1525 
da versão do Rei Tiago. 

Ora, esse mesmo tradutor William Tyndale foi quem introduziu pela primeira vez o 
nome Jeová na língua inglesa, e consequentemente na tradução do Rei Tiago ("Santificado Seja 
o Teu Nome", p.21, § 16). 

Como se lê na explicação dada pela Sociedade Torre de Vigia, sobre 1João 5.7, o 
tradutor Erasmo se baseou no Códice Montfortianus do século dezesseis para incluir nesse 
texto a Comma Ioanneum ou texto das Testemunhas Celestiais. 

Outra pergunta as Testemunhas de Jeová costumam fazer para negar a Doutrina da 
Trindade é indagar sobre Atos 7.55 que diz: “Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no 
céu e avistou a glória de Deuus e Jesus em pé à direita de Deus”. Daí então a pergunta: Por que 
Estêvão não viu o Espírito Santo se existe uma Trindade? A resposta não é difícil de dar, pois no 
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verso 55 consta que Estevão estava cheio do Espirito Santo, que havia descido segundo a 
promessa de Jesus em João 14.16,26, no dia de Pentecostes (Atos 2.1-4). 

 

10 – O ÚNICO DEUS VERDADEIRO 

Entramos vários textos bíblicos que nos falam de um e único Deus verdadeiro: 

Um Deus Verdadeiro 

Isaías 45.5: “Eu sou Jeová, e não há outro, além de mim não há Deus”. 

Isaías 45.6: “Eu sou Jeová e não há outro”. 

Isaías 45.14: “Não há outro; não há outro Deus”. 

Um só Criador: 

Isaías 44.24: “Eu, Jeová, faço tudo, estendo os céus por mim mesmo, estirando a terra. 
Quem estava comigo?” 

Isaías 45.18: “Pois assim disse Jeová, o Criador dos céus. Ele, o verdadeiro Deus, o 
Formador da terra e Aquele que a fez, Aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou 
simplesmente para nada". 

Criador era um Deus verdadeiro e não existe outro! 

Um só Salvador: 

Isaías 43.11: "Eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador". 

Isaías 45.21: "Deus justo, e Salvador, não havendo outro além de mim?" 

A Bíblia claramente mostra que: 

Este Deus verdadeiro é o único Salvador. O Deus verdadeiro não reparte Sua Glória. 

Isaías 42.8: “Eu sou Jeová, este é o meu nome; e a minha glória não darei a outrem, 
nem o meu louvor a imagens entalhadas". 

Isaías 48.11: “Por minha própria causa, por minha própria causa agirei, pois como pode 
alguém deixar-se profanar? E a minha própria glória não darei a outrem". 

Ele não reparte Sua Glória com ninguém! 

Ele é o Primeiro e o Último: 

Isaías 44.6: “Assim disse Jeová, o Rei de Israel e seu Resgatador, Jeová dos Exércitos: 
Sou o Primeiro e sou o último e além de mim não há Deus”. 

Este fato é muito claro. O Primeiro e o Último é o único Deus Verdadeiro. 

Ele é a única Rocha 

Isaías 44.8: “Acaso existe outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma Rocha. Não 
reconheci nenhuma". 

O Deus verdadeiro é frequentemente mencionado como a Rocha (Dt. 32.4,15; 18, 30; 
Salmo 92.15). Este é outro fato. O único DEUS VERDADEIRO É A ROCHA, A ÚNICA ROCHA. O DEUS 
VERDADEIRO É: 

1. O único Deus verdadeiro 

2. O único Criador 

3. O único Salvador 

4. Exclusivo em sua glória 

5. O único Primeiro e o Último 

6. A única Rocha reconhecida como Deus 
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As Testemunhas de Jeová estão de acordo que a descrição acima corresponde à 
Pessoa de Jeová Deus, o Pai, exclusivamente. 

 

11 – QUEM É JESUS? 

Todos os cristãos concordam que Deus, o Pai, é uma Pessoa Divina e 100% Deus. 
Entretanto, quem é Jesus Cristo? Foi ele meramente um homem? Um anjo? Um arcanjo? Ou é 
ele mais do que isso? Tomemos a Bíblia, e ela somente como nosso guia, para encontrar a 
resposta: 

1Co. 12.3: "Ninguém pode dizer "Jesus é Senhor" exceto por Espírito Santo" (TNM). 

A palavra Senhor vem da mesma raiz da palavra grega que a Sociedade Torre de Vigia 
usualmente traduz por Jeová: 

1Pe. 3.15: “Mas, santificai o Cristo como Senhor nos vossos corações, sempre prontos 
para fazer uma defesa perante todo aquele que reclamar de vós uma razão para a esperança 
[que há] em vós, fazendo-o, porém, com temperamento brando e profundo respeito” (TNM). 

Rm. 10.9: “Pois, se declarares publicamente essa palavra na tua própria boca, que 
Jesus é Senhor, e no teu coração exerceres fé, que Deus o levantou dos mortos, serás salvo” 
(TNM). 

9. Gr. Ky-ri-os; hebr. ha ‘A dhón. O Senhor, não Jeová. O título ‘A dhón, “Senhor, 
amo”, quando precedido pelo artigo definio ha, “o”, forma a expressão ha ‘A 
dhón “o [verdadeiro] Senhor”. No M, o uso do artigo definido ha antes do título 
ha ‘A dhón limita a aplicação deste título exclusivamente a Jeová Deus. 
 Tradução do Novo Mundo, p. 1307. 

 
Como se vê acima, as Testemunhas afirmam que quando se usa ha ‘A dhón o artigo 

definido “ha”, antes do título ‘A dhón indica que a aplicação deste título é exclusivo a Jeová 
Deus. 

 

11.1 – O Deus Poderoso 

Isaías 9.6: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o domínio principesco 
virá a estar sobre o seu ombro. E será chamado pelo nome de Maravilhoso, Conselheiro Deus 
Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz” (TNM). 

Isaías 10.21: “Um mero restante retornará, o restante de Jacó ao Deus Poderoso”. 

Jeremias 32.18: “Aquele que usa de benevolência para com milhares e retribui o erro 
dos pais ao dos seus flhos após eles, o(verdadeiro) Deus, o Grande, o Poderoso, cujo nome é 
Jeová dos Exércitos” (TNM). 

Estas duas últimas passagens identificam o Deus Poderoso com Jeová. A resposta 
imediata dos jeovistas é Jesus é Deus Poderoso, e Jeová é Deus Todo-Poderoso, mas não se dão 
ao trabalho de pensar que Jesus é chamado também “Pai Eterno”. Para diferenciar “Pai Eterno”  
de Isaías 9.6, resolveram dar a Jeová Deus o título de “Avô Celestial”. É possível encontrar na 
Bíblia esse título, “Avô Celestial”, aplicado ao Pai de Jesus? 

Deve-se observar que a Sociedade Torre de Vigia é responsável pela publicação do 
Novo Testamento “The Emphatic Diaglot”, de Benjamim Wilson, e no Apêndice da página 872 
faz constar: 

ALMIGHTY, able to do all things; an attribute of Deity; also of the glorified Jesus. 
Rev. I.8; IV.8. ALPHA and OMEGA, the first and last letter of the greek alphabet; 
both applied to Christ. Rev. I.8; XXI.6. 
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Tradução: ALMITHTY, capaz de fazer todas as coisas; um atributo da deidade; também 
aplicado ao glorificado Jesus. Ap. 1.8; 4.8. ALPHA e ÔMEGA, a primeira e a última letra do 
alfabeto grego; ambas aplicadas a Cristo. Ap. 1.8; 21.6. 
 

11.2 – Jesus Foi o Criador 

João 1.3: “Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e à parte dele nem 
mesmo uma só coisa veio à existência”. 

COLOSSIANS 1:16-31 

 
 

Tradução: “Porque mediante ele foram criadas todas as (outras) coisas nos céus e na 
terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, 
quer autoridades. Todas as (outras) coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. 
Também, ele é antes de todas as (outras) coisas e todas as (outras) coisas vieram a existir por 
meio dele” (TNM). Observe quatro vezes o acréscimo da palavra ‘outras’ que não consta no 
grego. 

 

11.3 – Jesus é o Nosso Salvador 

2Timóteo 1.10: “Mas agora se tornou claramente evidente, pela manifestação de 
nosso Salvador, Cristo Jesus, que aboliu a morte, mas lançou a luz sobre a vida e a incorrupção 
por intermédio das boas novas” (TNM). 

 

11.4 – Jesus Participa da Glória do Pai 

João 17.5: “De modo que, agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive 
junto de ti antes de haver mundo” (TNM). 

 

11.5 – Jesus É o Primeiro e o Último 

Apocalipse 1.17-18: “E quando o vi, caí como que morto a seus pés. E ele pôs a sua mão 
direita sobre mim e disse: Não temas. Eu sou o Primeiro e o Último e o Vivente; e fiquei morto, 
mas eis que vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno” (TNM). 
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11.6 – Jesus Era a Rocha 

1Coríntios 10.1-4: “E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque costumavam 
beber da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha significava o Cristo” (TNM). 

Isaías 44.8: “Acaso existe outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma Rocha. Não 
reconheci nenhuma” (TNM). 

 

12 – PROBLEMAS  

12.1 – Um Deus Verdadeiro ou Dois? 

Este é o primeiro problema. A Sociedade Torre de Vigia diz que há um Deus Todo-
poderoso, que é Jeová; e um Deus Poderoso, que é Jesus. Mas isto nos leva a dois deuses, e a 
Bíblia enfatiza a existência de um só Deus Verdadeiro: “Eu sou o Senhor, e não há outro; fora de 
mim não há Deus” (Isaías 46.9). 

Mateus 1.23: “Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-ão o 
nome de Emanuel, que quer dizer, traduzido, “conosco está Deus”.  

Quando Jesus nasceu isto significava que ele passou a ser reconhecido como: 

 
 

 

É digno de nota que o grego reza “o Theos” (o Deus) referindo-se a Jesus. 

João 20.28: “Em resposta, Tomé disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus!” 

Dizem as Testemunhas de Jeová, procurando diminuir a importância da declaração 
bíblica quanto à deidade absoluta de Jesus: 

O título ho theos (o Deus, ou Deus), que agora designa o Pai como realidade 
pessoal, não se aplica no Novo Testamento ao próprio Jesus. Jesus é o Filho de 
Deus (de ho theos). João 1.1 deve ser traduzido rigorosamente: ‘a Palavra 
estava com o Deus (= o Pai) e a Palavra era um ser divino’. Dicionário da Bíblia 
em Inglês, 1965, de John L. McKenzie, SJ. A Sentinela, 1 de julho de 1986, p. 31. 

 
Mas, parece que a Sociedade Torre de Vigia não retém muito em lembrança o que 

escreve, pois anteriormente havia escrito: 

“Meu Senhor e meu Deus” 
Na ocasião em que Jesus apareceu a Tomé e a outros apóstolos, removendo as 
dúvidas de Tomé sobre a ressurreição de Jesus, Tomé já convencido disto, 
exclamou diante de Jesus: “Meu Senhor e meu Deus!” (literalmente “o Senhor 
de mim e o Deus (no Theós) de mim” (João. 20.24-29). Ajuda, p. 881. 

 

12.2 – Um Criador Ou Dois? 

No livro de Isaías enfatiza-se que cada coisa foi criada por Jeová e por mais nenhum 
(Isaías 44.24). “Assim disse Jeová, teu Resgatador e Aquele que te formou desde o ventre: "Eu, 
Jeová, faço tudo, estendendo os céus por mim mesmo, estirando a terra. Quem estava comigo?” 

Agora, no Novo Testamento, somos informados de que tudo foi criado por Jesus: 
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João 1.3: “Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e à parte dele nem 
mesmo uma só coisa veio à existência". 

Como podem ser reconciliadas tais declarações bíblicas? Pode alguma doutrina da 
Sociedade Torre de Vigia dar resposta ao problema? Respondem que Jeová Deus, o Pai, foi o 
único Criador, e que usou Jesus para criar, contradiz a declaração bíblica "Quem estava 
comigo?" Retorna-se ao problema: um Criador ou dois? 

 

12.3 – Um Salvador Ou Dois? 

De novo temos a Bíblia estabelecendo que Jeová é o único Salvador e ninguém mais. 
Entretanto, no Novo Testamento Jesus é o Salvador. 

Isaías 43.10-11: "Eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador”. 

Atos 4.12: "Outrossim, não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome 
debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens, pelo qual tenhamos de ser salvos". 

 

12.4 – Reparte Jeová a Sua Glória? 

Isaías 42.8: "Eu sou Jeová, este é meu nome; e a minha própria glória nao darei a 
outrem, nem o meu louvor a imagens entalhadas". 

João 17.5: "De modo que agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive 
junto de ti antes de haver mundo". 

Da leitura de Isaías 42.8 se diz que Deus não dá a sua glória a outrem. Entretanto, 
Jesus orou ao seu Pai, em João 17.5, dizendo que Deus tem repartido sua glória com ele, antes 
do mundo ser criado. Como pode ser solucionado o problema? 

 

12.5 – Podem Dois Ser o Primeiro e o Último? 

Apocalipse 1.17-18 e 22.13 - Jesus reclamou ser o Primeiro e o Último. 

Isaías 44.6 - Jeová clama ser o Primeiro e o Último. Quando se examina as referências 
citadas, observa-se existirem dois Jeovás: 1) “Assim diz o Senhor, Rei de Israel”; e 2) “seu 
Redentor, o Senhor dos Exércitos”. Existem dois Jeovás apresentados como um Deus? 

João, conforme o apóstolo relata a seguir “e ele pôs a sua mão direita sobre 
mim e disse: Não temas. Eu souo Primeiro e o Último e o vivente” (Revelação 
1.17b, 18ª). Em Isaías 44.6 Jeová descreve legitimamente sua própria posição 
como o único e exclusivo Deus Todo-Poderoso, dizendo: “Sou o primeiro e sou o 
último, e além de mim não há Deus”* - Apocalipse 1.17-18. 

 
*No hebreu original, em Isaías 44.6 não há artigo definido junto às palavras 
‘primeiro’ e ‘último’, ao passo que na descrição que Jesus fez de si mesmo, no 
grego original, em Revelação 1.1 encontra-se o artigo definido. De modo que, 
em sentido gramatical. Revelação 1.17 indica um título, ao passo que Isaías 44.6 
descreve a Divindade de Jeová.  
 
Jeová, o Rei da Eternidade, dirigi-se agora aos leitores da Revelação pela última 
vez na profecia, dizendo: “Eis que venho depressa, e a recompensa que dou está 
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comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o 
primeiro e o último, o princípio e o fim” (Ap. 22.13). 
 

 
 Revelação – Seu Grandioso Clímax, p. 27. 

 
12.6 – Existem Dois Jeovás? 

Existem duas pessoas chamadas Jeová na Bíblia? Examinemos a própria Tradução do 
Novo Mundo, publicada pela Sociedade Torre de Vigia: 

Gênesis 19.24: "Jeová fez então chover enxofre e fogo sobre Sodoma e sobre Gomorra, 
da parte de Jeová desde os céus". 

O primeiro Jeová estava na terra falando com Abraão e é ele que faz chover fogo e 
enxofre de Jeová desde os céus. 

Zacarias 2.9-10: "Pois eis que sacudo minha mão contra eles e terão de tornar-se 
despojo para os seus escravos. E vos haveis de saber que o próprio Jeová dos Exércitos me 
enviou. Grita alto e alegra-te, o filha de Siao; pois eis que venho e vou residir no teu meio, é a 
pronunciação de Jeová". 

O primeiro Jeová é o Jeová dos Exércitos e ele está enviando-me – aquele que no v. 10 
identifica-se a si mesmo como o que ”vem residir no teu meio” e como o segundo Jeová. 

 

12.7 – Apareceu Jesus Como Jeová? 

Antes de examinar a aparição de Jesus como Jeová aos homens na Bíblia, precisamos 
entender primeiro este fator Deus nunca foi visto por alguém na terrai (João 1.18). 

João 5.37: "Também, o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós 
nem ouvistes jamais a sua voz, nem vistes a sua figura". 

A partir do texto acima ficamos sabendo que já houve o aparecimento de uma pessoa 
chamada Jeová, e que esta pessoa não pode ser o Pai. Agora vejamos o aparecimento dessa 
pessoa chamada Jeová, que não é o Pai, a Abraão: 

Gênesis 18.1: "Jeová apareceu-lhe posteriormente entre as grandes árvores”. 

Gênesis 18.3: "Disse então a Jeová: se eu tiver agora achado favor aos seus olhos, por 
favor, não passes por teu servo". 

Gênesis 18.13-14: "Jeová disse então a Abraão: Por que Sara se riu...? Há alguma coisa 
(que seja) extraordinária demais para Jeová?” 

Gênesis 18.22: "Neste ponto, os homens viraram-se ali e seguiram o seu caminho para 
Sodoma; mas, quanto a Jeová, ainda estava parado diante de Abraão”. 

Gênesis 18.32-33: "Por favor, não se acenda a ira de Jeová, mas fale eu só mais uma 
vez... Então, acabando de falar com Abraão, Jeová seguiu caminho e Abraão retornou ao seu 
lugar". 

Porque não havia dez justos em Sodoma, este Jeová foi adiante e destruiu a cidade, 
por fazer chover fogo e enxofre da parte de Jeová desde o céu (Gn. 18.24). Era Jesus esse Jeová 
que apareceu a Abraão?  

 

12.8 – Era Este Jeová Jesus Cristo? 

Sim! Jesus quando estava na terra, declarava ser um que tinha aparecido a Abraão e 
deu-lhe muita alegria com essa aparição. 
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João 8.56-58: "Abraão, vosso Pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. 
Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: 
Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou". 

Nesta passagem Jesus não estava só declarando que era ele o que aparecera a Abraão, 
mas declarava também ser o ‘EU SOU’, o nome dado por Deus a Moisés em Êxodo 3.13-14. Os 
judeus não tiveram duvidas sobre o que Jesus reclamava ser: Ele reclamava ser Deus e isto era 
blasfêmia que devia ser castigada com apedrejamento:  

João 8.59: "Então pegaram em pedras para lhe atirarem; mas Jesus ocultou-se, e saiu 
do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou". 

Assim, Jesus esteve perto de um apedrejamento por ter usado a fórmula da auto-
revelaçao divina (Êxodo 3.14) quando declarou aos judeus que tinha aparecido a Moises como 
Jeová. 

 

12.9 – Qual a Consequência de Não se Reconhecer Jesus Como Deus ou o ‘Eu Sou?’ 

Jesus avisou os judeus das consequências deles não o reconhecerem como o Eu Sou 
(EGO EIMI) "morrereis em vossos pecados" (João 8.24). 

 

Observe que as Testemunhas, para não aceitarem que João 8.58 é uma citacão de 
Êxodo 3.14, traduziram EGO EIMl (Eu Sou) por "eu tenho sido". Compare com João 8.12,24,28. 

João 8.12: "Eu sou a luz do mundo". 

João 8.24: "Pois se não acreditardes que sou eu morrereis nos vossos pecados..." 

João 8.28: "Uma vez que tiverdes erguido o Filho do homem, então sabereis que sou 
eu". 

O texto de João 8.56-58 mostra quão sério é se uma pessoa não crer que Jesus seja o 
Eu Sou. No v. 53 Jesus foi interrogado: "Quem te fazes tu ser?" Jesus mostrou que era aquele 
que falou com Abraão e o fez alegrar-se, e que ele era o Eu Sou. Os judeus ficaram tão irados 
que tentaram apedrejá-lo, com base em Lv. 24.16, por crime de blasfêmia. Os judeus eram 
muito leais e sinceros para com a sua organização e crenças. Deles disse Jeová: "Vós sois as 
minhas testemunhas..." (Is. 43.10). Poderia ocorrer, que hoje aqueles que clamam ser as 
testemunhas de Jeová modernas, estejam cometendo o mesmo erro? Se elas recusam crer que 
ele é Eu Sou estão certamente cometendo o mesmo erro. 
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12.10 – Uma Comparação de Referências Bíblicas entre Jeová e Jesus 

JEOVÁ JESUS 

Is. 40.10: “Eis que o próprio soberano Senhor 
Jeová virá mesmo como alguém forte, e seu braço 
governará por ele. Eis que está com ele a sua 
recompensa e diante dele está o salário que 
paga”. 

Is. 44.6: “Assim disse Jeová, o Rei de Israel e seu 
Resgatador, Jeová dos Exércitos. Sou o primeiro e 
sou o último, e além de mim não há Deus”. 

 
 
Ap. 22.12-13: “Eis que venho depressa, e a 
recompensa que dou está comigo, para dar a cada 
um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa eo Ômega, 
o primeiro e o último, o princípio e o fim. 

Sl. 102.25-26: “Há muito lançaste os alicerces da 
própria terra. E os céus são o trabalho das tuas 
mãos. Ele é que perecerão , mas tu mesmo 
continuarás de pé”. 

Hb. 1.10-11: “E: Tu, ó Senhor, lançaste no princípio 
os alicerces da própria terra, e os céus são obras 
das tuas mãos. Ele é que perecerão, mas tu é que 
hás de permanecer continuamente, e todos eles 
envelhecerão qual roupa exterior”. 

Is. 43.11-12: “Eu é que sou Jeová, e além de mim 
não há salvador. Eu mesmo o comuniquei e salvei, 
e fiz que fosse ouvido”. 

At. 4.12: “Outrossim, não há salvação em nenhum 
outro, pois não há outro nome, debaixo do céu, 
que tenha sido dado entre os homens, pelo qual 
tenhamos que ser salvos”. 

Dt. 32.3-4: “Pois declararei o nome de Jeová. 
Atribuí deveras grandeza ao nosso Deus. A Rocha 
perfeita é a sua atuação, pois todos os seus 
caminhos são justiça. Deus de fidelidade e sem 
injustiça, justo e reto ele é”. 

1Co. 10.4: “E todos beberam a mesma bebida 
espiritual, porque costumavam beber da rocha 
espiritual que os seguia, e essa rocha significava o 
Cristo. 

Is. 45.21,23: “Fazei a vossa comunicação e a vossa 
apresentação. Sim, consultem-se eles em união. 
Quem fez que se ouvisse isso desde outrora? 
[Quem] o comunicou desde aquele tempo? Não fui 
eu, Jeová, além de quem não há outro Deus; Deus 
justo e Salvador, não havendo outro além de mim? 
Jurei por mim mesmo – da minha própria boca 
saiu a palavra em justiça, de modo que não 
retornará – que diante de mim se dobrará todo 
joelho; jurará toda língua”. 

Fp. 2.10-11: ”A fim de que, no nome de Jesus, se 
dobre todo joelho dos no céu, e dos na terra, e dos 
debaixo do chão e toda língua reconheça 
abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a 
gloria de Deus, o Pai”. 

Is. 40.3: “Escutai! Alguém está clamando no ermo: 
Desobstruí o caminho de Jeová! Fazei reta a 
estrada principal para nosso Deus através da 
planície desértica”. 

Mt. 3.3: “E este, de fato, é aquele de quem se 
falou por intermédio de Isaías, o profeta, nestas 
palavras: "Escutai! Alguém está clamando no 
ermo: Preparai o caminho de Jeová! Fazei retas as 
suas estradas”. 

Sl. 68.18: “Ascendeste no alto; levaste contigo 
cativos. Tomaste dádivas em forma de homens. 
Sim, mesmo os obstinados, para residir [entre 
eles]. Ó Jah, Deus”. 

Ef. 4.7-8: “A cada um de nós se deu benignidade 
imerecida, conforme Cristo repartiu a dádiva 
gratuita. Por isso ele diz: Quando ele ascendeu ao 
alto, levou consigo cativos, deu dádivas [em] 
homens”. 

Sl. 34.8: ”Saboreai e vede que Jeová é bom; feliz o 
varão vigoroso que se refugia nele”. 

1Pe.2.3: “Como crianças recém-nascidas, ansiai o 
leite não adulterado pertencente à palavra, para 
que, por intermédio dela, cresçais para a salvação, 
desde que provastes que o Senhor é benigno”. 
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Uma Comparação de Referências Bíblicas entre Jeová e Jesus 

JEOVÁ JESUS 

Is. 8.13: “Jeová dos Exércitos – é a Ele que deveis 
tratar como santo, e Ele deve ser o objeto de vosso 
medo, e Ele é quem deve vos fazer estremecer”.  

1Pe. 3.15: “Mas, santificai o Cristo como Senhor 
nos vossos coracões, sempre prontos para fazer 
uma defesa perante todo aquele que reclamar de 
vós uma razão para a esperança [que há] em vós, 
fazendo-o, porém, com temperamento brando e 
profundo respeito”. 

Zc. 12.10: "E eu vou derramar sobre a casa de 
Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o 
espírito de favor e de rogos, e eles certamente 
olharão para Aquele a quem traspassaram, e 
certamente O lamentarão, como no lamento por 
um [filho] único; e haverá lamentação amarga por 
ele como, quando há lamentação amarga por um 
[filho] primogênito”. 

Jo. 19.37: “E, novamente, uma escritura diferente 
diz: Olharão para Aquele a quem traspassaram”. 

Dt. 10.17: “Pois Jeová, vosso deus, é o Deus dos 
deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, 
poderoso e atemorizante, que não trata a 
ninguém com parcialidade, nem aceita suborno”. 

Ap. 17.4: “E, assim, dão o seu poder e autoridade 
à fera, e estes batalharão contra o Cordeiro, mas, 
porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o 
Cordeiro os vencerá. Também [o farão] com ele os 
chamados, e escolhidos, e fiéis”.  

Ap. 19.6: “E sobre a sua roupa exterior, sim, sobre 
a sua coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos reis e 
Senhor dos senhores”. 

Jr. 31.34: "E não mais ensinarão, cada um ao seu 
companheiro e cada um ao seu irmão, dizendo: 
Conhecei a Jeová! Porque todos eles me 
conhecerão, desde o menor deles até o maior 
deles, é a pronunciação de Jeová. Porque 
perdoarei seu erro e não me lembrarei mais do seu 
pecado”. 

At. 5.31: “Deus enalteceu a este como Agente 
Principal e Salvador, para a sua direita, para dar a 
Israel arrependimento e perdão de pecados”. 

 

12.11 – Pode Deus Ser Mais do que Uma Pessoa? 

De novo, a Tradução do Novo Mundo nos dará a resposta à pergunta: 

Gênesis 1.26: "E Deus prosseguiu, dizendo: Façamos (o) homem à nossa imagem, 
segundo a nossa semelhança, e tenham eles em sujeição os peixes do mar, e as criaturas 
voadoras dos céus, e os animais domésticos, e toda a terra, e todo animal movente que se move 
sobre a terra”. 

Aqui, no primeiro capítulo da Bíblia, vemos o fato de que Deus é mais do que uma 
pessoa. Desde que João 1.3 e Colossenses 1.15-17 declaram abertamente que tudo foi criado por 
Deus, então Jesus estava incluído nessa conversação de Gênesis 1.26. O "façamos o homem..." 
não está limitado ao Pai e ao Filho, pois em Gênesis 1.2 temos o Espírito Santo presente na 
criação. 

É interessante observar que a palavra aqui usada, e costumeiramente usada em 
hebraico para Deus é ELOHIM. As palavras hebraicas terminadas em "im" indicam pluralidade. 
Exemplo, shamaim (céus). 
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No livro da Sociedade "Unidos na Adoração do Único Deus Verdadeiro” página 17, 
lemos: 

(4) Os trinitários argumentam, também, que em Gênesis 1:1,26 a palavra 
hebraica traduzida por "Deus' é Elohim e que ela é o plural em hebraico e, 
realmente, significa "deuses''. Por que não dá isso apoio ao ensino de três 
Pessoas divinas em "um só Deus''. Se indicasse uma "Trindade" em Gênesis 1:1, 
então, o que indicaria em Juizes 16:23, que usa elohim para "deus", com o verbo 
hebraico no singular, não no plural? 

Por que se usa a forma plural de Deus nestes textos, em hebraico? Esta é uma 
maneira em que o hebraico transmite a ideia de excelência ou majestade. 
Quando se refere a mais de uma pessoa, os verbos acompanhantes também 
estão no plural, mas nos casos acima citados não estão. 

 

Contrariando o próprio ensino da Sociedade, lemos:  
 

Jeová disse, em Gênesis 1:26: “Façamos o homem à nossa imagem”. As 
Escrituras levam à conclusão de que Deus estava ali falando ao seu Filho 
unigênito, que mais tarde veio à terra como Jesus. Este, a Palavra ou o Verbo, 
era o mestre-de-obras de Deus, por meio de quem foram feitas todas as outras 
coisas (João 1:1). 
Gênesis 3:33 sugere que outros no céu, além de Jeová, possuem algum 
conhecimento especial do que é bom do que é mau. É assim? 
Então, que dizer da declaração de Deus: Eis que o homem se tem tornado com 
um de nós, sabendo o que é bom e o que é mau? 
Alguns pensavam que Deus usava ali o plural de majestade como quando um rei 
humano talvez diga: “Não nos agrada” referindo-se apenas a si mesmo. No 
entanto, há outra possibilidade, que parece ter forte apoio bíblico. 
 A Sentinela, 1 de setembro de 1979, p. 32. 

 
Com relação a Gênesis 11:6,7, lemos:  

 
Disse Jeová: “Eis que o povo é um só, e todos eles têm uma só linguagem. Isto é 
o que começam a fazer: agora nada lhes será vedado de quanto intentam fazer. 
Vinde, desçamos [Jeová e seu Filho unigênito, o Verbo] e confundamos ali a sua 
linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro”. 
 Que Tem Feito a Religião pela Humanidade? p. 84. 

 
Mesmo diante da contradição da Sociedade Torre de Vigia, que uma hora fala de 

‘plural de majestade’ e logo depois fala em ‘pluralidade de pessoas’ com relação a Gênesis 1.26; 
3.22 e 11.6-7, não encontramos na Bíblia apoio para afirmar que os reis e dignatários falavam 
no plural:  

Gênesis 41.44: "E Faraó disse mais a José: ’Eu sou Faraó...’ não disse usando plural de 
majestade "nós somos Faraó". 

Esdras 1.2: "Assim disse Ciro, rei da Pérsia: 'Jeová, o Deus dos céus...’ não disse "assim 
dizemos Ciro, rei da pérsia..." 

Esdras 7.13: "Dei ordem para que todo aquele que no meu domínio real for do povo de 
Israel..." não disse “demos ordem para que todo aquele...” 

 

12.12 – Pode Mais de Uma Pessoa Ser Um Só Deus? 

Parece estranho aos jeovistas aceitar a existência de um só Deus em três Pessoas. 
Entretanto, há dois vocábulos hebraicos parecidos que significam unidade: YACHID e ECHAD. 
Enquanto YACHID significa unidade absoluta, ECHAD significa unidade composta. 
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Deuteronômio 6.4: "SCHEMA, ISRAEL: ADONAI ELOHENU ADONAI ECHAD”. É empregado o 
vocábulo ECHAD, que significa unidade composta e não unidade absoluta; A última palavra 
hebraica da Shema é ECHAD, um substantivo coletivo. 

Outros exemplos do emprego do vocábulo ECHAD: 

Gênesis 2.24 : "Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e tem de se apegar 
à sua esposa, e eles tem de tornar-se uma só carne". 

Números 13.23: "Passaram a cortar dali um rebento com um só cacho de uvas". 

Esdras 2.64: "A congregação inteira, como um só grupo, foi de quarenta e dois mil 
trezentos e sessenta". 

Jeremias 32.38-39: ”E eles hão de tornar-se meu povo, e eu mesmo me tornarei seu 
Deus e vou dar-lhes um só coração e um só caminho". 

A outra palavra hebraica que significa unidade absoluta é YACHID e aparece em Gênesis 
22.2; Provérbios 4.3; Jeremias 6.26; Amós 8.10. 

Voltando a Gênesis 2.24 lemos: "Uma só carne". Poderia ser melhor entendido se Deus 
dissesse ‘um só espírito’. Essa coisa incrível, embora o homem não consiga entender, ninguém 
questiona porque partiu de Deus. Ninguém nunca pensou, desde a Idade das Trevas, em 
fabricar uma estátua de Adão e Eva representada por um corpo com duas cabeças. Entretanto, 
quando se fala da unidade de Deus, os homens fabricaram uma estátua com três cabeças em 
um corpo. As Testemunhas de Jeová e outros grupos unitarianos rejeitam a verdade central das 
Escrituras concernente à Deidade de Cristo, que em essência (ou natureza, João 10.30) é igual 
ao Pai (João 5.18) e um só Deus. 

 

13 – O ENSINO DA SOCIEDADE TORRE DE VIGIA SOBRE JESUS 

13.1 – Jesus X Miguel 

 

É Jesus Cristo a mesma pessoa que o arcanjo Miguel? 
O nome deste Miguel ocorre apenas cinco vezes na Bíblia. A gloriosa pessoa 
espiritual que leva esse nome é mencionada como ‘um dos primeiros príncipes’, 
o ‘grande príncipe’, o ‘defensor dos filhos do teu povo’ [o de Daniel] e como ‘o 
arcanjo’ (Daniel 10.13, 12.1; Judas 9). Miguel significa ‘quem é semelhante a 
Deus?’ O nome evidentemente designa Miguel como aquele que toma a 
dianteira em defender a soberania de Jeová e em destruir os inimigos de Deus. 
Cristo, qual executor celestial, age contra elas. Portanto, a evidência indica que 
o Filho de Deus, antes de vir à terra, era conhecido como Miguel, e também é 
conhecido por esse nome desde que retornou ao céu, onde reside como o 
glorificado Filho espiritual de Deus. Raciocínios, p. 219. 

 

O mais curioso, no argumento que Jesus é Miguel, é que anteriormente os jeovistas 
ensinavam ao contrário: que Jesus não podia ser Miguel, porque Miguel era o Papa. A posição 
mantida por algum tempo, que Jesus não era Miguel por estarem os anjos lhe prestando 
adoração (Hebreus 1. 6), e que havia herdado nome mais excelente do que o dos anjos, era a 
correta, Jesus não podia ser anjo. A luz de Êxodo 20.5 e Mateus 4.10 se vê que só Deus pode ser 
adorado. Como se explica os anjos adorarem Jesus? Daí, para tornar viável seu ensino, a 
Sociedade Torre de Vigia se viu obrigada a mudar sua Bíblia TNM, trocando a palavra ‘adorar’, 
com referência a Jesus (Mateus 8.2; 14.33; 15.25; 28.9,17) pela expressão 'prestar 
homenagem’. As seguintes diferenças podem ser estabelecidas, à luz da Bíblia, entre Jesus e 
Miguel: 

Miguel é anjo (Colossenses 1.16) – Jesus é Deus (João 1.1; 20.28) 

Miguel é criatura (Colossenses 1.16 – Jesus é o Criador (João 1.3) 
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Miguel é príncipe (Daniel 10.13) – Jesus é Rei dos reis (Apocalipse 17.14; 19-16) 

Miguel não pode ser adorado (Apocalipse 22.8-9) – Jesus é adorado pelos anjos 
(Hebreus 1.6). 

Miguel é defensor ou advogado do povo judeu (Daniel 12.1) – Jesus é advogado de 
todos os homens - judeus e gentios (1João 2.1-2). 

Miguel não é juiz (Judas 9) – Jesus é Juiz de todos (Atos 10.42; 17.31; Romanos 14). 

 

13.2 – Eram o Pai e Jesus a Mesma Pessoa? 

É assim que os jeovistas procuram confundir a doutrina da Trindade, dizendo: 
 

De fato, as testemunhas dizem após a morte de Jesus: “A este Jesus Deus 
ressuscitou” (Atos 2.32). De modo que o Deus Todo-poderoso e Jesus são 
claramente duas pessoas distintas. 

 Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? p. 39, §15. 

 
Declarar que o Pai e o Pilho não são a mesma pessoa, como fazem aqui, é 

precisamente o que estabelece a Trindade: o Filho não é a mesma pessoa que o Pai. A Trindade 
declara que há três Pessoas em um só Deus. 

 
O Igualamento do Filho com o Pai, assinala uma inovação na teologia paulina: 
"Contudo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós 
para ele; e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e 
nós por meio dele” (1Coríntios 8:6 R.V.) ao passo que em outra passagem se 
acrescenta o Espírito Santo (1 Coríntios 12:3; compare Tito 2:13), 
desenvolvendo-se assim rapidamente o conceito da Trindade (2 Coríntios 
13:14). Coisas em que É Impossível que Deus Minta, p. 257. 

 
Esta citação é de um valor indiscutível, porque nela se mostra o veredito dos judeus 

que, ainda que não crendo na Trindade, julgam o Novo Testamento para ver se dita doutrina 
provém dali. Qual o seu veredito? Que sim! Reconhecem também que 1Coríntios 8.6 
estabelece a Deidade de Jesus Cristo! E o que é de admirar que tudo isso se encontra num livro 
publicado pela Sociedade Torre de Vigia. 

A observação dos judeus é correta: Jesus não podia ser o único Senhor dos cristãos se 
não fora Deus. De outra forma, contraditaria todo o Velho Testamento, pois o Velho 
Testamento apresenta a Jeová como o Senhor de todos os crentes.  

Nunca encontraram os jeovistas alguém que biblicamente respondesse ser o Pai e o 
Filho a mesma Pessoa. E isto porque a Bíblia revela que o Pai e o Filho são ambos o mesmo 
Deus, mas isso não os torna uma mesma pessoa de modo algum, da mesma forma que um Pai 
e um Filho não são a mesma pessoa, embora sejam ambos humanos. 

Prosseguem as Testemunhas de Jeová, procurando confundir a doutrina da Trindade: 

 
Visto que Jesus orou a Deus, pedindo que fosse feita a vontade de Deus, não a 
sua, os dois não podem ser a mesma pessoa. 

 Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? p. 39, §15. 

 
Ao contrário, dizemos que Jesus orou ao seu Pai e sempre ensinou que seu Pai era 

outra Pessoa (Mateus 6.9), mas que ele era a verdadeira imagem do seu Pai (João 14.9). É o que 
lemos também em Hebreus 1.3. Assim, a Bíblia ensina que o Pai e o Filho foram duas pessoas 
distintas, mas eram em essência da mesma natureza. Dizem ainda as Testemunhas de Jeová: 
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Ora, disse Jesus alguma vez que eraDeus? Não, ele nunca disse isso. Antes, é 
chamado Filho de Deus. 

 Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? p. 39, §15. 

 
Um meio breve e exato de comprovar se Jesus disse alguma vez que era Deus é 

comprovar o significado das declarações de Jesus sobre si mesmo, da forma como o fizeram 
seus contemporâneos, interpretando suas palavras. Considere-se, em primeiro lugar, os seus 
discípulos. As declarações que fizeram sobre Jesus eram o fruto do que Jesus falou de si 
mesmo, e do que observaram nele. O que declararam? Que Jesus é Deus. Os apóstolos 
declararam que Jesus é Deus, pode-se ver pela declaração “Senhor meu e Deus meu" (João 
20.28); de João (1João 5.20); de Paulo (Romanos 9.5; Hebreus 1.8). E os inimigos de Jesus? A 
Bíblia aponta João 10.30-33: "Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em 
pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas 
procedentes de meu Pai; por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, 
dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu 
homem, te fazes Deus a ti mesmo”. Ainda em Marcos 2.5-7 também se diz:"E Jesus, vendo a fé 
deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados 
alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim 
blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus?" 

A conclusão e óbvia comparada com Isaías 43.25; Salmo 103.3. Pelo efeito de suas 
declarações sobre seus discípulos e inimigos, declarou-se a si mesmo Deus. 

 

13.3 – Exame dos Principais Textos Bíblicos Usados pelos Jeovistas Contra a Deidade 
Absoluta de Jesus 

Provérbios 8.22-31: "O próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho. Fui 
empossada desde tempo indefinido, desde o começo... Quando não havia águas de profundeza, 
fui produzida... Então vim a estar ao seu lado, como mestre-de-obras, regozijando-me perante 
ele todo o tempo". 

As Testemunhas de Jeová atribuem essas palavras a Jesus, alegando assim que ele foi 
criado. Pode-se atribuir a Jesus tais palavras? No livro de Provérbios 8.1-36 a sabedoria é 
personificada. 

No entanto, não é incomurn, nas Escrituras, que algo seja personalizado ou 
personificado, sem ser realmente uma pessoa. A sabedoria é personificada no 
livro de Provérbios (1:20-33; 8:1-36), e formas pronominais femininas são 
usadas para ela no hebraico original como também em muitas traduções. 

 Ajuda para Entendimento das Escrituras, p. 542. 

 
É digno de nota que se diz “formas pronominais femininas são usadas para ela” 

(Pv.8.23-24). Admitindo que o Filho é tido como a sabedoria de Deus, não podia ser criado, pois 
que a sabedoria de Deus deve existir tanto tempo quanto Deus mesmo existe. Paulo declara em 
1Coríntios 1.24 que Cristo é a sabedoria de Deus. É digno de nota que ele é chamado "poder de 
Deus e sabedoria de Deus". Agora, se houve um tempo em que Cristo não existia, deve haver 
um tempo também em que o poder e a sabedoria de Deus não existiam. Desde que o poder de 
Deus e a sabedoria de Deus são eternos, então Cristo também é eterno "folgando perante ele 
em todo o tempo". Admite-se que Deus algum tempo estava sem o seu poder e a sua 
sabedoria? Mas agora a sabedoria tornou-se como "mestre-de-obras". A sabedoria de Deus 
tornou-se ativa na criação. Em Salmo 102.25-27 se atribui a Deus Pai a obra da criação, e em 
Hebreus 1.10-12 a mesma criação é atribuída a Cristo. Logo, quem criou o mundo? Jesus e 
Jeová, duas Pessoas e um só Deus, ao lado da terceira Pessoa - o Espírito Santo (Gênesis 1.2). 
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Malaquias 3.1: “Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim; 
e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vós 
desejais; eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos” (ARA). 

 
Dizem as Testemunhas sobre o texto acima: 
 

O fato de que “o Senhor” e o “Anjo do pacto” são duas pessoas, a saber Jeová 
Deus e Jesus Cristo, concorda com as particularidades da visão que Isaías teve 
do templo. Depois que Isaías passou por uma purificação ali no templo, ele 
disse: ”E eu ouvi a voz do Senhor [Adonai] dizendo: A quem enviarei eu, e quem 
irá por nós? E eu disse: Eis-me aqui; envia-me a mim" (Isaías 6:8) O fato de o 
Senhor dizer: "Quem irá, por NÓS” indica que ele estava falando pelo menos por 
mais uma pessoa além de si mesmo. Esta outra pessoa foi seu Anjo... 

 Podeis Sobreviver ao Armagedon, p.982. 

 
Segundo se lê acima "o Senhor" e o "Anjo do pacto” são duas pessoas: Jeová e Jesus 

Cristo. Mas, como é comum as Testemunhas de Jeová sempre receberem "uma nova luz", 
talvez o que está dito seja resultado dessa "nova luz", pois o ensino da Sociedade Torre de Vigia 
anterior era outro: 

Malachi 3:1: “…and the Lord Adonai, Jesus…” 

 Malachi Biblical Comments, p. 179. 

 
Tradução: "o Senhor" - Adonai, Jesus.  

Logo, "o Senhor Adonai” não se trata da Pessoa do Pai, mas refere -se a Jesus, sendo 
ele mesmo "o anjo do concerto”. Uma pessoa e não duas Pessoas. 

Quem Isaías viu na sua visão (Isaías 6.1-8)? Ele viu Jeová, mas João 12.41 diz que ele 
viu Jesus: “Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele”. O nós de Isaías 6.8 refere-se a 
mais de uma pessoa e certamente essa Pessoa é o Espírito Santo, como diz Atos 28.25-26: “E 
como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o 
Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: "Vai a este povo, e dize: De ouvido 
ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis; e, vendo, vereis, e de maneira nenhuma 
percebereis”  

Mateus 24.36: “Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o 
Filho, mas unicamente meu Pai. Se Jesus desconhece algo que o Pai conhece, não pode ele ser 
igual a Deus. Para determinar se dita conclusão é acertada, é necessário considerar o 
testemunho da Bíblia. Em João 16.30 os discípulos dizem que Jesus sabe todas as coisas. Em 
João 21.17 o apóstolo João faz a declaração parecida? "Senhor, tu sabes tudo". Em ambas 
ocasiões Jesus aceitou esta capacidade que lhe atribuem seus discípulos, sem corrigi-los nem 
desmenti-los. Lemos em Colossenses 2.3 que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da 
sabedoria e do conhecimento, o que amplia o conceito biblíco da onisciência de Cristo.  

Como, pois, se explica que em Mateus 24.36 se diz que Jesus falou não saber algo que 
o Pai sabe? A Bíblia esclarece essa aparente contradição com Filipenses 2.5-7: Jesus fazia uso 
seletivo e com discrição dessa capacidade de falar de acontecimentos futuros, da mesma forma 
que o Pai fazia tal restrição (Gênesis 3.9; 11.5; 18.20-21; 22.12). 

 

Da mesma forma, Jeová tem a capacidade de predizer eventos, mas a Bíblia 
mostra que ele faz uso seletivo e com discrição dessa capacidade. 

 Raciocínios à Base das Escrituras, p. 116. 
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Perguntam ainda as Testemunhas de Jeová, querendo realçar a inconsistência 
Trindade com o texto de Mateus 24.36: “Porque não se fala nada do Espírito Santo, como não 
sabendo o dia da vinda de Jesus?” A resposta a ser dada é indagar das testemunhas por que em 
Mateus 12.31-32 não se fala do Pai, como sendo possível blasfemar contra ele? Por que só se 
fala de Jesus e do Espírito Santo? Isto prova que o Pai não existe porque não é mencionado? 

Lucas 18.19: "Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, 
que é Deus". É digno de nota a palavra "por que" (v.19) "Por que me chamas bom?" Tenha-se 
em mente que Jesus conhecia as mentes e intenções dos corações dos homens (Marcos 2.8; 
João 2.24), logo, conhecia que esse príncipe não reconhecia sua Deidade, mas só como outro 
Mestre em Israel. Esta a razão por que Jesus lhe perguntou "Por que me chamas bom?" Com 
efeito, Cristo está como que dizendo: se eu não sou Deus, mas apenas outro bom mestre em 
Israel, então não me chame bom, porque bom só é Deus. Na sua tentativa de roubar a Deidade 
de Jesus, os jeovistas arrazoam que Cristo não é bom, porque bom só é Deus. Biblicamente, 
porém, podemos afirmar que Cristo é bom (Atos 3.14; 2.27) e santo. À luz dos textos, como 
podem as Testemunhas dizer que Cristo não é bom? O vocábulo "santo" é um título que 
pertence à Deidade. Em Habacuque 1.12 lemos que Jeová é o "Santo". Isso prova que Atos 2.27 
e 3.14 que Jesus também é "Santo" e desde que Jeová também é o "santo" (Habacuque 1.12), 
então Jeová é o Deus triuno - Pai, Filho e o Espírito Santo. 

João 1.1: "No principio era a Palavra; e a Palavra estava com o Deus, e a Palavra era 
deus" (TNM). 

A Tradução Interlinear do Reino mostra assim o texto:  
 

 
 
O fato de ser grafado theon referido-se ao Pai, e theos referindo-se ao Filho, não traz 

qualquer diferença:  

Em João 1:1 o  termo "deus" é aplicado tanto ao Pai como ao Filho, a Palavra. 
Mas, no texto grego, a palavra para deus (theos) é escrita de forma diferente, 
em ambos os casos. Por quê? O que significa isso? 

Para quem não conheçe grego, talvez pareça que há algo de significativo no fato 
de que a primeira palavra é grafada theon, e a segunda theos. Mas a diferença 
é simplesmente uma questão de caso gramatical em grego. 

A Sentinela, 15 de novembro de 1977. 

 
Embora assim afirme, que não há algo significativo no fato de que a primeira palavra é 

grafada theon e a segunda theos, esclarece a Sociedade Torre de Vigia, na mesma Sentinela, o 
seguinte: 

O que é interessante, em João 1:1, é que o artigo definido o [ho]  não é usado 
diante de theos,  quando se aplica ao Filho, a Palavra. Sobre este ponto 
escreveu o famoso tradutor bíblico William Barclay... 

A Sentinela, 15 de novembro de 1977. 

 

É fundamental, como fazem crer os jeovistas, a ausência do artigo o (ho) diante de 
theos (Deus) na terceira cláusula de João 1.1 referindo-se ao Filho?  
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O problema, dizem eles, é a ordem das palavras. Lá em 1933, o erudito grego 
E.C.Colwell publicou em inglês um artigo intitulado “Regra Definida do Uso do 
Artigo no Novo Testamento Grego”. Nele escreveu: “Um nominativo predicativo 
definido possui o artigo quando precede o verbo... Um nominativo predicativo 
que precede o verbo não pode ser traduzido como substantivo indefinido ou 
qualifi-cativo apenas por falta do artigo; se o con texto sugerir que o predicativo 
é definido, deve ser traduzido como substantivo definido, apesar da ausência 
do artigo”. 

Em João 1.1 o substantivo predicativo de fato precede o verbo, sendo que a 
ordem literal das palavras em grego é: Deus [predicativo] era [verbo] a Palavra 
[sujeito]”. A respeito deste versículo, Colwell concluiu: “O versículo inicial do 
Evangelho de João contém uma das muitas passagens em que esta regra sugere 
a tradução dum predicativo como substantivo definido”. Por isso, alguns 
eruditos afirmam que a única maneira correta de traduzir essa frase é: “E a 
Palavra era Deus”. A Sentinela, 1 de julho de 1976., p.415 

 

Como as Testemunhas de Jeová consideram fundamental a ausência do artigo, 
repetimos o mesmo ponto de vista encontrado em sua revista Despertai! de 22 de novembro 
de 1972, p. 27. 

Será que tal regra realmente prova seu ponto? Considere o que o próprio 
Colwell realmente disse. Em 1933, publicou um artigo no Jornal de Literatura 
Bíblica intitulado “Regra Definitiva para o Uso do Artigo no Novo Testamento 
Grego”. Perto do fim de seu artigo, considera João 1.1. A última parte deste 
versículo reza literalmente no grego: “E Deus era a Palavra”. Note que o artigo 
definido a aparece antes de ‘palavra’, ao passo que nenhum ‘o’ aparece antes 
de Deus.  

A regra de Colwell a respeito de se traduzir o grego afirma: “Um definido 
predicado nominativo [por exemplo] Deus, em João 1.1 tem o artigo ‘o’ quando 
segue o verbo; não tem o artigo quando precede o verbo”. Em outras palavras, 
se for sempre verdadeira, a regra diz que em João 1:1 o ‘o’ antes de Deus acha-
se subtendido na língua original e deve, portanto, aparecer nas traduções 
modernas. Sua regra parece ser verdadeira em em alguns lugares da Bíblia 
grega. Despertai!, 22 de novemebro de 1972., p. 27. 

 

Ademais, em João 1.1-18 aparecer a palavra theos (Deus) oito vezes (João 
1.1,2,6,12,13,18) e só tem o artigo duas vezes (João 1.1 e 1.2). A TNM traduz seis vezes Deus 
(com maiúscula) e uma vez “um deus” (1.1) e ”o deus” (1.18). O que ocorreria se a Sociedade 
seguisse a sua regra do versículo primeiro, de traduzir na terceira cláusula de João 1.1 “e a 
Palavra era um deus” por ausência do artigo? Leia os versículos 6, 12, 13 e 18 e grafe com 
minúsculo a palavra ‘Deus’. Ficaria assim: “Surgiu um homem enviado como representante de 
deus”. Verso 12: “No entanto, a tantos quantos o receberam, a estes deu autoridade para se 
tornarem filhos de deus” e assim com os outros textos indicados. Concordariam as 
Testemunhas com a sua regra de gramática grega, empregada no verso 1 de João 1? 

Em Lucas 11.24 a TNM traduz: "Quando um espírito impuro sai dum homem..." 
quando, no grego, vem articulado. Em Tiago 1.25: "Mas aquele que olha de perto para a lei 
perfeita...", onde não há artigo e é traduzido articulado. 

Se em João 1.1 se tivesse escrito: o artigo definido ‘o’ junto à palavra na terceira 
cláusula ou sentença, o significado seria que Jesus (o Verbo, a Palavra) e Deus (o Pai) eram a 
mesma Pessoa, uma negação da Trindade. Mas, ao empregar a palavra Deus sem o artigo, 
estava afirmando o caráter de Jesus (o Verbo). Ele é Deus da mesma natureza do Pai. Ele é 
Alguém cujo caráter ou essência é descrito pela palavra Deus (com maiúscula):  

João 1.14: "Nenhum homem jamais viu a Deus; o deus unigênito, que está (na posição) 
junto ao seio do Pai, é quem o tem explicado" (TNM). 
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Jesus tem sido visto, e isto é base para as Testemunhas concluírem que Jesus não é 
Deus. O curioso é que a Bíblia aplica a mesma declaração a Jesus em 1Timóteo 6.16 "o único 
que tem imortalidade, que mora em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem 
pode ver. A ele seja honra e poderio eterno. Amém”. 

É correto aplicarmos a Jesus o texto de 1Timóteo 6.16? Vejamos o que diz a Sociedade 
Torre de Vigia: 

A IMORTALIDADE DE CRISTO 

O primeiro a ser descrito na Bíblia como recompensado com o dom da 
imortalidade é Jesus Cristo. Que ele não possuía a imortalidade, antes de sua 
ressurreição por parte de Deus, é visto das palavras inspiradas do apóstolo em 
Romanos 6.9: "Cristo não morre mais, agora que tem sido levantado dentre os 
mortos; a morte não domina mais sobre ele" (compare com Revelação 1:17-
18.). Por este motivo, quando o descreve como "o Rei dos que reinam e Senhor 
dos que dominam", 1Timóteo 6:15-16 mostra que Jesus se distingue de todos 
esses outros reis e senhores no sentido de que é "o único que tem 
imortalidade".  Ajuda ao Entendimento da Bíblia, p. 775. 

 
Se ninguém viu o Pai nem o Filho, qual a diferença? Logo, 1Timóteo 6.16 traz uma 

declaração enfática da Deidade de Jesus. O argumento dos jeovistas se baseia em um 
entendimento errado da Bíblia. Em Atos 7.55-60 se diz de Estêvão: “Mas ele cheio de espírito 
santo fitou os olhos no céu e avistou a glória de Deus, e Jesus em pe à direit de Deus. E disse:Eis 
que eu observo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus”. A quem Estêvão viu? 
Segundoo texto ele viu a Jesus, como ele mesmo declara. Como podem interpretar João 1.18 e 
1Timóteo 6.16 se de ambos a Bíblia diz que ninguém tem visto, e ao mesmo tempo diz que 
ambos foram vistos? Por outro lado, houve pessoas que viram a Jeová Deus (Gênesis 17.1; 
18.1,13,17,21,26,33; 19.24; Is.6.1-8 – compare essa última passagem com João 12.37-41). 

Dizer que ninguém jamais viu a Deus expressa a incapacidade da criatura humana para 
conhecer-lhe quanto à sua natureza única e essência de seu ser espiritual e infinito, porém que 
pode manifestar-se, e se há manifestado de modo perceptível, pondo-se ao alcance d e  suas 
criaturas na pessoa do Verbo, que é a imagem de Deus mesmo (Hebreus 1.3). Em 2Crônicas 
6.18 Salomão afirma que os céus não podem conter a Deus, quanto menos a casa que ele 
construira. O homem por ser limitado não pode ver a Deus em sua natureza e essência. 

João 4.23-24: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão 
o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, 
e importa que os que o adoram o adorem e em verdade”. 

As Testemunhas de Jeová usam frequentemente este texto para perguntar: “Quem 
você adora como deus? Qual é o seu nome?" Se a resposta é dada “ao Senhor” ou “a Deus” os 
jeovistas retrucam "Senhor" e “Deus” são títulos. Continuam as Testemunhas: “Você não é um 
adorador verdadeiro, porque a Bíblia ordena que se adore o Pai. Qual o nome do Pai?” Depois 
de concordar com os jeovistas que o Pai deve ser adorado, indague deles se respeitam o desejo 
do Pai em outros assuntos também. Naturalmente as Testemunhas de Jeová responderão que 
sim, então leve-as para João 5.23, onde se declara que o Pai quer “que todos honrem o Filho...” 
como honram o Pai...” Se as Testemunhas não prestam adoração ao Filho, então sua adoração 
do Pai é vã, porque o texto de João 5.23 declara “Quem não honra o Filho, não honra o Pai que 
o enviou”. Compare os textos Atos 9.14-21 e 1Coríntios 1.2, onde se lê que os cristãos 
primitivos invocavam o nome de Jesus da mesma forma como os patriarcas invocavam a Jeová 
(Gênesis 13.4; Salmo 105.1). 
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João 5.19: "Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o 
Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer Pai; porque tudo quanto, ele 
faz, o Filho o faz igualmente". 

As Testemunhas de Jeová citam o texto acima para afirmar, que se Jesus se sujeitava 
ao Pai, fazia-o porque era inferior ao Pai. Em Lucas 2.51 lemos que Jesus se sujeitou a José e à 
Maria. Poucas pessoas estariam dispostas a aceitar que Jesus era inferior a seus pais, ou pior, 
que era de uma natureza mais baixa, que é a consequência lógica do argumento das TJs. Ora, 
Em João 5.19 Jesus “não fazia coisa alguma”, não porque não pudesse, mas porque não devia, 
pois não buscava a sua vontade, mas a do Pai (João 5.30). A sua comida era fazer a vontade do 
Pai que o enviou (João 4.34). Ainda no Getsêmani, pediu que se fosse possível passasse dele o 
cálice, mas que se fizesse a vontade do Pai e não a sua (Mateus 26.39). Podia fazê-lo, mas não 
devia. Na parte final de João 5.19 Cristo conclui: “porque tudo quanto Ele [o Pai] faz, o Filho faz 
igualmente". Por estas palavras Jesus se considera tão poderoso quanto o Pai. Não parece 
estranho que as TJs se utilizem de uma passagem que mostra precisamente que Jesus era Deus? 
As TJs reconhecem que Deus é Todo-poderoso, e se o Filho pode fazer qualquer coisa que o Pai 
faz, o Filho também é Todo-poderoso (Isaías 9.6 comparado com Isaías 10.21). 

João 10.30-33: "Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras 
para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de 
meu Pai; por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te 
apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus 
a ti mesmo". 

Dizem as Testemunhas de Jeová que a unidade entre o Pai e o Filho era apenas uma 
unidade de propósito, e em seguida citam João 17.20-22, para comprovar seu argumento. É 
correto esse entendimento? Não, é falso. Se os cristãos são um com Cristo, como Cristo é um 
com o Pai, então cada cristão pode dizer ''Eu fulano de tal e o Pai somos um". E, desde que 
assim pudesse afirmar, nada impediria que dissesse também "Porque tudo quanto ele (o Pai) 
faz, eu fulano de tal, o faço igualmente" (João 5.19). E mais: para que todos honrem fulano de 
tal como honram o Pai" (João 5.23). Ainda há mais: "Tudo quanto o Pai tem é de fulano de tal" 
(ou me pertence) (João 16.15). Logo, João 10.30 revela que a unidade que existe entre o Pai e o 
Filho é única, e que nenhuma criatura pode dela participar. Ele - Jesus - está reivindicando 
igualdade como Deus eterno, isto é , unidade de natureza e substância de Deus.  

Observe que a TNM assim traduz o verso 32: “te fazes deus”. No verso 38 traduz: “em 
união comigo” e eu “união com o Pai”, que não se encontram no texto grego original. 

 

 

Os judeus entenderam bem a reivindicação de Jesus de igualdade de natureza com o 
Pai e quiseram apedrejá-lo (Levítico 24.16). Não nos esqueçamos as TJs negam a deidade 
absoluta de Jesus como os judeus o fizeram, chegando ao ponto de crucificá-lo (Mateus 26.63-
67). 
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João 14.28: "Ouvistes que eu vos disse: Vou, e venho para vós. Se me amásseis, 
certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai; porque o Pai é maior do que eu". 

Este versículo é o texto favorito das TJs usado contra a deidade absoluta de Jesus. 
Deve ser lembrado que as palavras de Jesus foram pronunciadas quando ele estava no estado 
de esvaziamento de que fala Filipenses 2.6-7: “que, sendo em forma de Deus, não teve por 
usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se [ou despojou-se, como consta do rodapé] a si 
mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens". Naturalmente então, 
Cristo podia falar do Pai como sendo "maior" do que ele. Pela sua encarnação o Filho havia sido 
feito "menor do que os anjos" (Hebreus 2.9). Mas deve-se ter em conta que somente Deus pode 
comparar-se a si mesmo como Deus. O ensino da passagem pode ser visto como o que está 
escrito em Hebreus 1.4. O vocábulo usado em João 14.28 é "meizon" = grande. O vocábulo 
usado em Hebreus 1.4 é "kreitton", descrevendo Cristo como "melhor" do que os anjos. Em 
João 14.28, Cristo - o Deus homem - que havia se humilhado a mesmo (Filipenses 2.6-7), 
abandonando as prerrogativas da deidade, podia dizer “Pai é maior do que eu". Ele está falando 
sobre o contraste de posição e não de natureza. Em Hebreus 1.4 a palavra é empregada no 
sentido de comparação de natureza a palavra grega é "kreitton". Cristo é "melhor" do que os 
anjos em natureza. 

João 17.3: "E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, 
e a Jesus. Cristo, a quem enviaste". 

Os jeovistas usam o texto para negar a deidade de Cristo. Falam que Jesus chamou o 
Pai "único Deus verdadeiro", e fez distinção entre ele e o Deus verdadeiro. Se Jesus ao referir-se 
ao Pai como "único Deus verdadeiro" o estivesse excluindo, então, por um principio de 
interpretação, o mesmo deveria aplicar-se a Judas 4, onde se exclui o Pai de ser Senhor, pois o 
texto fala de Jesus como "o nosso único Dono e Senhor". Isto excluiria Jeová de ser chamado de 

"Senhor Jeová", pois Judas 4 fala de Jesus como "único Senhor"? Certamente que não. Logo, o 
uso da expressão "único Deus verdadeiro", empregado para o Pai não exclui o Filho nem o 
Espírito Santo (2Coríntios 3.17), pois os três são chamados "Senhor", assim como são chamados 
pessoalmente Deus e Jeová (Jeremias 23.5-6; João 20.28; Atos 5.3-4; 2Coríntios 3.17). 

João 20.17: "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para 
meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso a Pai, meu Deus e vosso Deus". 

Os jeovistas afirmam que o fato de Jesus chamar seu Pai de "meu Pai" e “meu Deus” 
indica que ele era menor do que o Pai. Entretanto, em Hebreus 1.8 o Pai chama a seu Filho de 
"Deus": "Mas, do Filho, diz, oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos". A 'TNM faz 
constar: "Mas, com referência ao Filho: "Deus é o teu trono para sempre". A TNM, como se vê, 
coloca Jesus acima do Pai, pois se o trono sobre o qual Jesus se o trono sobre o qual Jesus se 
assenta se chama “Jeová", aquele que se assenta sobre o trono é maior do que o trono. “Deus é 
o teu trono". Voltando ao texto em epígrafe, quando dizemos, por exemplo, "minha familia", 
estamos nos excluindo da própria família ou fazemos parte dela? Fazemos parte dela. Logo, ao 
Jesus declarar “meu Pai” e “meu Deus” não estava se excluindo de ser Deus, porque Deus é o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo (Mateus 28.19; 2Coríntios 13.13).  

1Coríntios 8.6: “Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem 
nós vivemos; e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele”. 

As TJs ressaltam de novo ser o Pai o único Deus, porque há um só Deus. Temos três 
possíveis definições para o vocábulo "Deus" na Bíblia. A primeira refere-se ao Deus verdadeiro 
(Isaías 43.10). A segunda referência é empregada com relação aos deuses falsos criados pelo 
homem, ou que a si mesmos se fizeram deuses (1 Coríntios 8.6; 2 Coríntios4.4). A terceira é 
usada quando homens foram chamados deuses, como Moisés e os juízes de Israel, pelo poder 
de vida ou morte que tinham suas sentenças (Êxodo 4.16; Êxodo 7.1; Salmo 82.1-6). Eles não 
tinham a essência ou natureza de Deus (Gálatas 4.8), nem foram adorados corretamente e 
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devidamente dentro das funções que exerciam, não exibindo também a glória de Deus (Isaías 
42.8), Quando nos volvemos para Jesus Cristo, precisamos indagar, à luz de João 1.1 “o Verbo 
era Deus”, que categoria de Deus Jesus é? 

Em primeiro lugar, Jesus não é um falso deus ou um deus falso. Restam as outras duas 
alternativas. Ao propor uma opinião, precisamos considerar duas coisas: os gramáticos gregos 
usam o vocábulo Deus como tendo a natureza verdadeira de seu Pai, ou, em outras palavras, 
possuindo deidade absoluta. Estão de acordo com Hebreus 1.3, que declara possuir Cristo "o 
resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa". Colossenses 2.9 apoia tal 
declaração, afirmando que nele (em Cristo) "habita corporalmente toda a plenitude da 
divindade". Em João 5.23 se declara que ele deve ser honrado com a mesma honra que se deve 
ao Pai. Apocalipse 5.12-14 afirma que toda a criatura no céu adora o Pai e o Filho. É digno de 
nota o que a Sociedade Torre de Vigia diz sobre Apocalipse 5.13: 

Unificará toda a criação na adoração do único Deus verdadeiro. 

Rev.5:13; 15:3,4: “E toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da 

terra, e no mar, e todas as coisas neles, eu ouvi dizer: ‘Ao que está assentado no 

trono [Jeová Deus] e ao Cordeiro [Jesus Cristo] seja a bênção, e a honra e a 

glória, e o poderio para todo o sempre’. Grandes e maravilhosas são as tuas 

obras, Jeová-Deus, o Todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, 

Rei da eternidade. Quem realmente não te temerá, Jeová, e glorificaráo teu 

nome, porque só tu és leal? Pois virão todas as nações e adorarão perante ti, 

porque os teus justos decretos foram manifestos”. 

Raciocínios à Base das Escrituras, p. 300. 

 

Em João 20.28 lemos ser Jesus chamado de Deus (ho Theos). Em Hebreus 1.6-12 se lê 
que Jesus não é um anjo e ainda é chamado de Deus pelo Pai. Em Isaías 9.6 se identifica Jesus 
como o El GIBB0R, o Deus herói (usado só para Jeová em Isaías 10.21). Isaías 44.6 identifica 
Jeová como o Primeiro e o Último em todo o universo e Apocalipse 1.17 e 22.13 diz que Jesus é 
o Primeiro e o Último. 1Pedro 3.14-15 faz citação do Velho Testamento e identifica Jeová como 
Senhor (Isaías 8.12-13) "Jeová dos exércitos - é a Ele que deveis tratar como santo" e 
reinterpreta tal declaração para Cristo, dizendo "santificai a Cristo como Senhor". 

Poderiamos continuar, mas fica estabelecido que: 

Jesus participa do título, majestade, e adoração do Deus Todo-poderoso. Logo, para 
ele se deve aplicar a primeira definição de Deus. Se cremos em mais de um Deus verdadeiro, 
somos então politeístas. Nenhuma criatura, nem mesmo Satanás, é um Deus por natureza 
(Gálatas 4.8). Alguns perguntam como pode Cristo ser Deus e Homem? Como podia Cristo ser 
Deus se ele orou ao Pai e ainda chamou a seu Pai de Deus? A resposta a essas perguntas vem 
através da humilhação a que ele voluntariamente se sujeitou (Filipenses 2.6-8). 

1Coríntios 11.3: "Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o 
varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo". 

Deus é a cabeça de Cristo na mesma comparação do marido como cabeça da mulher. 
São as mulheres inferiores aos homens? Não possuem as mulheres a mesma natureza humana 
dos homens? 

Uma expressão da mais alta qualidade de amor existe quando duas pessoas 
inteiramente iguais voluntariamente se submetem reciprocamente. Não apenas o Filho é 
submisso ao Pai, mas o Pai também é submisso ao Filho. Ninguém pode levantar-se contra o 
fato bíblico de que o Pai se coloca no propósito de atender aos desejos do Filho (João 16.23): "E 
naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes 
a meu Pai, em meu nome, ele há de vô-lo de dar".  



 

34 
 

Semelhantemente o Filho é designado para cumprir toda a vontade do Pai. O texto de 
1Coríntios 11.3 fala do relacionamento recíproco entre o marido e mulher. Esta escritura 
sugere, acima de tudo, uma unidade semelhante à que existe entre o Pai e o Filho. O fato de 
uma mulher sujeitar-se ao seu marido torna-a como ser humano inferior ao seu marido? 
Sabemos que enquanto uma mulher está sujeita ao homem, seu marido, ela é da mesma 
natureza humana do homem. A Bíblia fala de um tempo quando Jesus se sujeitou a Maria e 
José (Lucas 2.51). Significa isto que ele era menor do que Maria e José? Foi Cristo quem 
declarou sua unidade de natureza com o Pai (Jo 10.30-33). A Bíblia declara que Cristo Jesus é o 
único mediador entre Deus e os homens (1Timóteo 2.5). Anotamos este texto e 1Coríntios 
15.24 para apontar que essa sujeição é temporária e está relacionada com o seu trabalho de 
mediador. Quando Jesus encerrar o seu trabalho de mediador virá o fim. O Filho então 
reassumirá sua posição de igualdade e glória que ele tinha com seu Pai antes que o mundo 
existisse (João 17.5). 

O problema é que as TJs costumam citar frequentemente os textos que falam- da 
humilhação de Cristo no seu trabalho de redenção (Filipenses 2.6-8), mas ignoram os textos 
que mostram sua igualdade com o Pai. Assim, tomam uma visão distorcida da magnificência de 
Cristo. 

1Coríntios 15.24-28: "Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, 
e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que 
reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há 
de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando 
diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou 
todas as coisas. E,quan do todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho 
se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos”. 

Para compreender esse texto, é preciso ter em mente, em primeiro lugar, a palavra 
"então” com a qual se quer dizer que esta sujeição será no fim de tudo. Se Jesus, como os 
jeovistas afirmam, fosse um ser criado, então ele já teria se submetido ao Pai, como as demais 
criaturas, anjos e homens. Os que se submeterão a Deus são todas as criaturas que estão e 
estarão até aquele dia em rebelião conra Deus. Esta sujeição então viráno fim, quando Jesus 
deixar seu trabalho de Advogado, Intercessor, Redentor, Mediador entre Deus e os homens, e 
não mais atuará independentemente do Pai e do Espírito Santo, mas as três Pessoas da 
Trindade serão integradas em uma só personalidade do Deus trino, e então Deus (o Pai, o Filho 
e o Espírito Santo) será todas as coisas em tudo. Esta interpretação está correta, pois lemos em 
Apocalipse 5.13 que se presta adoração, conjuntamente, ao Pai e ao Cordeiro. 

Filipenses 2.6-11: “Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a 
Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos 
homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte, 
e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é 
sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, 
na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de 
Deus Pai". 

A frase “sendo [ou existindo] na forma de Deus", simplesmente significa para as 
Testemunhas de Jeová que Cristo era um espírito que existia como "uma personalidade 
espiritual", assim como Deus é Espirito (João 4.24). 

 

Filipenses 3:5-6: “Nesta mesma Carta aos Filipenses crentes, este mesmo 
Hebreu conta-nos alguma coisa quanto ao passado pré-humano de Jesus, 
dizendo: ''Tende em vós este sentimento que houve também em Christo Jesus, 
o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser egual a Deus fosse 
cousa de que não devesse abrir mão, mas esvasiou-se, tomando a forma de 
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servo, feito semelhante aos homens; e sendo reconhecido como homem, 
humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso 
também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o 
nome, para que em o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos 
céus, na terra e debaixo da terra, e toda a lingua confesse que Jesus Christo é o 
Senhor para a glória de Deus Pae" —2:5-11. 

Este não era Jeová Deus, mas estava "existindo na forma de Deus". Como 
assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como "Deus é um espírito"; era um 
poderoso, mas não todo-poderoso”. 

Seja Deus Verdadeiro, p. 34. 

 

A Bíblia diz que os anjos são espíritos que levam uma vida espiritual, mas jamais disse 
que eles sejam ou existam "na forma de Deus". Ter uma explicação tão simples como a que dão 
os mestres russelitas, resultaria que até mesmo os espíritos imundos existiriam "na forma de 
Deus", e Paulo estaria empregando uma rara maneira para dizer que o "logos" era um espírito 
ou "uma pessoa espiritual". Nenhum ser criado pode existir ”na forma de Deus", pois Deus tem 
uma forma única de existência. Perguntamos às Testemunhas de Jeová: Quando Jesus existia 
na forma de homem não era 100% homem? E quando existia na "forma de Deus" não era 100% 
Deus? Dizer que Cristo existia "na forma de; Deus” equivale a reconhecer que Cristo era a 
Deidade da mesma natureza e essência do Pai. O mesmo Jesus disse compartilhar com o Pai de 
tudo que ao Pai pertencia (João 16.15; 17.10) e por toda a Bíblia se dá a Jesus Cristo os nomes, 
qualidades, obras e prerrogativas que são exclusivas do único Deus verdadeiro. 

Colossenses 1.15-17: "Ele é a imagem do Deus invisivel, o primogênito de toda a 
criação; porque mediante ele foram criadas todas as (outras) coisas nos céus e na terra, as 
coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer 
autoridades. Todas as (outras) coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Também, 
ele é antes de todas as (outras) coisas e todas as (outras) coisas vieram a existir por meio dele". 

Os jeovistas citam este texto para "provar" que Jesus não é Deus, mas o primeiro anjo 
que Deus criou. Entretanto, perguntamos: Significa a palavra “primogênito” somente o 
primeiro nascido? Não! O vocábulo é frequentemente usado também no sentido de prioridade 
ou preeminência. Por exemplo, pergunte a uma TJ sobre o SaImo 89.27. Este versículo fala de 
Davi, que era o menor da família de seu pai Jessé, mas o salmista diz: “Eu mesmo o colocarei 
como primogênito, o mais excelso dos reis da terra”. Deus não estava falando em ordem de 
nascimento, mas sim em ordem de categoria.Davi seria o mais elevado dos reis da terra, 
estavam falando de preeminência. Outro exemplo está em Jeremias 31.9: “E, quanto a Efraim, 
ele é meu primogênito”. Compare com Gênesis 46.20, onde se lê que Manassés era o 
primogênito de José e não Efraim, mas esteera o primogênito no sentido de preeminência. 

Este ponto de vista de preeminência, e não ordem de nascimento, é notado 
principalmente no v. 18: "para tornar aquele que é primeiro em todas as coisas". O ponto mais 
alto de Colossenses está no capitulo 2.9, onde se lê: "nele habita corporalmente toda a 
plenitude da divindade". A expressão "primogênito de toda a criaçao" (v. 15) não significa o 
"primeiro criado”, como quer a Sociedade Torre de Vigia. Não são termos sinônimos. A palavra 
grega para "primogênito” é ‘prototokos’ e a palavra grega para "primeiro criado" é ‘protoctisis’. 
Em Colossenses 1.15 foi empregada a palavra grega ‘prototokos’ revelando que Cristo não é o 
primeiro criado, mas que todas as coisas no céu e na terra foram criadas por ele e para ele, 
tornando-se assim o herdeiro de toda a criação (Hebreus 1.2). 

Observe-se mais. Na TNM o enxerto entre parênteses da palavra "outras" quatro 
vezes, como se Cristo fosse um ser criado igual aos outros seres criados, colocando assim Jesus 
como parte da criação. Para justificar esse acréscimo, condenado por Apocalipse 22.18-19, 
costumam as TJs citar Lucas 13.2-4, que na TNM aparece assim: "Imaginais que esses galileus se 
mostraram piores pecadores do que todos os outros galileus, porque sofreram tais coisas? E 
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imaginais que eles se mostraram maiores devedores do que todos os outros homens que 
habitam em Jerusalém?" Lendo-se, porém, o texto grego nota-se também que a palavra 
"outros" não aparece. Poder-se-ia ainda admitir que Jesus contrastasse certos galileus com 
outros galileus, mas jamais se poderia introduzir em Colossenses 1.15-17 as palavras "outros” 
quatro vezes, para provar sua doutrina peculiar de que Jesus é um ser criado, usando a palavra 
grega ‘ta alla’ quatro vezes. 

1Tessalonicenses 4.16: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com 
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus..." 

Dizem as TJs que o fato de Jesus descer com voz de arcanjo indica que ele é o arcanjo 
Miguel. Mas, se o fato da Bíblia afirmar que Jesus vem com voz de arcanjo o torna Miguel, pela 
mesma razão pode-se afirmar que ele se torna Deus, como realmente o é, por vir "com 
trombeta de Deus". 

1Timóteo 2.15: "Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento 
da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo 
homem". 

Dizem os jeovistas que se Cristo é mediador entre Deus e os homens, não pode ser 
Deus. Este versículo mostra que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Como Deus podia 
redimir a humanidade (SaImo 49.5-7,15), o que não podia fazê-lo só na condição de homem 
(Atos 20.28). Assim, sendo Deus (João 1.1), fez-se homem (João 1.14), tornando-se a ponte de 
ligação entre Deus e os homens (João 14.6; Atos 4.12). 

Hebreus 1.5: "Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E 
outra vez: Eu lhe serei por Pai, e ele me será por Filho?” 

Tem as Testemunhas de Jeová observado que quando o Filho se tornou filho, foi o 
tempo quando o Pai se tornou pai? O Pai não era pai, até ele se tornar Pai, nem o Filho era filho 
até se tornar Filho. Agora, se o fato de o Filho se tornar filho, prova que Ele foi criado, então o 
fato do Pai se tornar pai revela também que ele foi criado, pois o que é dito de um é dito de 
outro. Obviamente, Pai e Filho têm sido ambos desde a eternidade, mas sem a qualificação de 
Pai e Filho, até o tempo aqui referido, quando tornaram-se conhecidos como o Pai e o Filho 
(Mateus 3.16-17; 17.5). A parte final do texto poderia dizer “Eu lhe serei por Pai e ele se será 
por Filho” se o Pai fosse sempre o Pai, e o Filho fosse sempre o Filho? Logo “serei por Pai” não 
indica criação, mas sim relação. 

Hebreus 1.6: “E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os 
anjos de Deus o adorem”. A TNM, de 1984, reza: “Mas ao trazer novamente o seu primogênito 
à terra habitada, ele diz: E todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem”. 

A Tradução Interlinear do Reino diz: 

 

 

 
Observe a palavra grega ‘proskinesatonsan’ sempre traduzida pela Sociedade Torre de 

Vigia como ‘adorar’, quando se refere ao Pai, ao Diabo e aos ídolos. Mas é traduzida por 
‘prestar homenagem’ quando se refere ao Filho. As Testemunhas de Jeová, porém, já adoraram 
a Jesus tempos atrás: 
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Tradução: "Sua posição é contrastada com a de homens e anjos, sendo Senhor de 

ambos. Desde que é dito que “todos os anjos de Deus o adorem" isto inclui Miguel, o chefe do 
anjos, e revela que Cristo não é Miguel. 

Se é errado aaorar a Cristo, como a Sociedade Torre de Vigia ensina, então todos os 
anjos são culpados de cometer sacrilégio ou idolatria. Mas, considerando-se que a Sociedade 
Torre de Vigia ensinou tempos atrás que se deve corretamente adorar a Cristo, torna-se claro 
que ele é Deus, pois em Mateus 4.10 se lê: "É a Jeová teu Deus, que tu tens de adorar". 

Hebreus 2.9: "Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito 
um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus 
provasse a morte por todos". 

Dizem as TJs que o fato de Jesus ser "feito um pouco menor do que os anjos” torna claro 
que a doutrina da Trindade não é verdadeira, pois então Deus seria menor do que os anjos 
enquanto Jesus esteve na terra, o que é contrário à supremacia de Deus. Assim argumentando, 
não distinguem entre o Pai e o Filho de Deus. Mas, em João 1.14 se lê: “E o Verbo se fez carne, e 
habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai” Na sua natureza 
humana, Cristo era menor do que os anjos; na sua natureza divina, a Bíblia declara: "Nele 
habita corporalmente toda a plenitude da divindade” (Colossenses 2.9). A palavra aqui 
traduzida por "divindade" significa o "estado de ser Deus". 

Apocalipse 1.7-8: “Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que 
o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Eu sou o Alfa e o 
Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-poderoso". 

Segundo o texto acima, alguém está vindo? Quem? O verso 7 diz que é alguém que foi 
traspassado, quando foi colocado na cruz? Jesus! Mas no verso 8 se diz que este é Jeová Deus 
que “vem”. Poderia dizer-se que são dois que estão vindo? Não! O verso 8 refere-se a um que 
vem: “Aquele que era, e que vem, o Todo-poderoso”. 

Apocalipse 1.8 declara claramente que Jeová Deus é o Alfa e o Ômega. Agora note o que 
ele diz em Apocalipse 22.12-13: “Eis que venho depressa, e a recompensa que dou está comigo, 
para dar a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o 
princípio e o fim”. 

Também na sua última revelação a respeito das “coisas que têm de ocorrer em breve”, 
Jesus enfatizou novamente a repentinidade com que virá: “Virei a ti depressa... Venho 
depressa. Persiste em apergar-te ao que tens” – Rev. 2:16, 3:11. 

“Eis que eu venho depressa... Eis que venho depressa e a recompensa que dou está 
comigo... Sim, venho depressa” – Rev. 22.7,20. 

Em resposta a estas últimas expressões de nosso Amo, cada um de nós, certamente, se 
junta ao apóstolo João em dizer: “Amém! Vem Senhor Jesus”. 

A Sentinela, 15 de janeiro de 1979, p.15. 

 
Deve ser lembrado então aos jeovistas que aquele que vem como Jeová Deus é Jesus 

Cristo, e isto de acordo com a própria literatura publicada pela Sociedade Torre de Vigia, 
"Também, na sua última revelação a respeito das "coisas que tem de ocorrer em breve", Jesus 
enfatizou novamente a repentinidade com que virá". Se as TJs têm dificuldade de chegar a esse 
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resultado, de que Jesus é Todo-poderoso, e só volver-se para Colossenses 2.9 que isto se torna 
claro: "nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade". 

Apocalipse 3.14: “Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação 
de Deus". 

É um texto citado para provar que Jesus é o primeiro criado. Entretanto, em Apocalipse 
21.6, que as TJs aplicam a Jeová Deus, também se diz que ele é o "primeiro". Seria o caso de 
considerá-lo o "primeiro criado”? O vocábulo ‘arche’ é a raiz das nossas palavras arcebispo, 
arquiteto, referindo-se a alguém que ocupa o lugar de autoridade, chefe sobre outros. Em 
Lucas 12.11 a TNM emprega a palavra ‘arche’ no plural como "autoridades". Assim, Apocalipse 
3.14 interpreta-se como Jesus tendo autoridade sobre a criação de Deus, e não como sendo o 
primeiro da criação. Além disso, na ARC fala-se do Amém personalizado com referência a uma 
pessoa. A referência bíblica de Apocalipse 3.14 leva a Isaías 65.16 que reza: "De sorte que 
aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade". "Deus da verdade" é a 
expressão hebraica de Amém. Quando Jesus fala em Apocalipse 3.14 "Isto diz o Amém..." é 
como se dissesse "Isto diz o Deus da verdade". Quem é o Deus da verdade? É Deus (o Pai e o 
Filho). 

Objeção nº 1: "Se Jesus era Deus, como pode ele morrer? Deus não morre. Quem 
governou o universo durante os três dias em que Jesus estava na sepultura?" 

Refutação: Cristo tinha duas naturezas e era uma só pessoa, chamado alternadamente 
Filho do Homem e Filho de Deus. O que morreu na cruz- foi sua natureza humana. Sua natureza 
divina não morreu, pois ele é eterno (Hebreus 13.8). Se tivesse morrido, como poderia ele 
levantar-se dos mortos no terceiro dia, segundo sua palavra em João 20.10-22? Sua natureza 
divina poderia dar vida à sua natureza humana (João 10.17-18). 

Objeção nº 2: “Se Jesus fosse o Deus Todo-poderoso, ele não oraria a si mesmo, oraria?” 
(Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, p. 39 § 15). 

Refutação: Nem Jesus nem o Pai oram a si mesmos, porque a oração não se faz a si 
mesmo. Se para as Testemunhas de Jeová Jesus não é o Deus Todo-poderoso, porque não se 
ora a si mesmo, o que sucede com o Pai, que tampouco ora a si mesmo? Seria consequente, à 
luz deste argumento, dizer que o Pai tampouco é o Deus Todo-poderoso. A realidade é que se 
Jesus ora ao Pai, se demonstra que há uma relação entre os dois, que é precisamente o que 
estabelece a Trindade. É muito interessante observar que os cristãos oram tanto ao Pai como a 
Jesus (Atos 7.55-59; 1Coríntios 1.2). 

 

14 – A DEIDADEABSOLUTA DE JESUS 

14.1 – Declarações Bíblicas Explícitas 

Isaías 9.6 – “Deus Forte, Pai da Eternidade”  

Mateus 1.23 – “Deus conosco”  

João 1.1,18 – “O Verbo era Deus”  

Romanos 9.5 – “Deus bendito eternamente”  

Colossenses 2.9 – “nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade”  

Tito 2.13 – “Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo”  

Tiago 2.1 – “Senhor da glória”  

1João 5.20 – “Verdadeiro Deus” 

2Pedro 1.1 – “Deus e Salvador Jesus Cristo”  

Apocalipse 1.17 – “O Primeiro e o Último” (comparado com Isaías 41.4 e 44.6) 

Apocalipse 22.13 – “Alfa e Ômega”  
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14.2 – Chamado “a Imagem” ou “o Primogênito” Não “o primeiro criado” 

Salmo 89.27 – “Fá-lo-ei, por isso, meu Primogênito, o mais elevado entre os reis da 
terra”; 

2Coríntios 4.4 – “nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, 
para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de 
Deus”. 

Colossenses 1.15 – “Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação”; 

Hebreus 1.3-6 – “Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu Ser, 
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos 
pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos 
anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és 
meu Filho, eu hoje te gerei? Eu lhe serei Pai, e ele me será Filho? E, novamente, ao introduzir o 
Primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem”. 

 
14.3 – Reivindicações do Próprio Jesus Acerca de Si Mesmo 

Mateus 19.17 – “Um só que é Deus”  

João 5.17-18 – “dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus”  

João 8.24; 8.58; 18.5-6 – “Eu Sou” (comparado com Êxodo 3.14) 

João 16.15 – “Tudo quanto o Pai tem é meu”  

 
14.4 – Jesus Separou-se do Resto da Humanidade 

Lucas 11.13 – “Vós, sendo maus...”  

João 2.24-25 – “Jesus não confiava nos homens”  

João 3.7 – “Necessário vos é nascer de novo”  

 
14.5 – O que Pensavam de Jesus Seus Contemporâneos 

a) Seus amigos: 

 - Tomé “Senhor meu, e Deus meu” (João 20.28) 

- Paulo “Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue” (Atos 20.28) 

- Paulo e Ananias -  “escolhido por Deus” (Atos 9.5-10; 15.17; 22.12-22) 

b) Seu Pai: 

“Óh Deus, o teu trono é para todo o sempre...” (Hebreus 1.8). 

c) Autoridades: 

- Pilatos: “Jesus Nazareno, rei dos judeus” (João 19.19-22) 

- O Centurião: “Filho de Deus” (Mateus 27.54); “Justo” (Lucas 15.39) 

d) Seus Inimigos: 

Os judeus entenderam que Jesus reclamava igualdade com o Pai e tentaram matá-lo 
(Marcos 14.61-64; João 5.16-18; 8.58-59; 10.30-33). 

 
14.6 – Passagens Bíblicas Referindo-se a Jeová no Antigo Testamento, Aplicadas 

Especificamente a Jesus no Novo Testamento 

a) Deuteronômio 3.3-4 ; Apocalipse 15.3-4 "Cântico de Moisés e do Cordeiro” 

b) Salmo 45.6; Hebreus 1.8 "Ó Deus, o teu trono” 

c) Salmo 97.5-7; Hebreus 1.6 “adorá-lo” 
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d) Salmo 102.24-27; Hebreus 1.10-12 ”os céus são obras das tuas mãos” 

e) Isaías 7.14; Mateus 1.23 "Deus conosco" 

f) Isaías 40.3; Mateus 3.3; Marcos 1.2-3; Lucas 3.48; João 1.23 “Preparai o caminho de 
Jeová” (TNM); 

g) Isaías 45.23; Filipenses 2.10 "dobre todo o joelho" 

h) Joel 2.32; Romanos 10.13 "Invocar o nome do Senhor" 

i) Zacarias 12.10; Apocalipse 1.7 "traspassado" 

j) Malaquias 3.1; Mateus 11.10 "Preparar o caminho” 

 

14.7 – Títulos Referindo-se a Jeová no Velho Testamento, Aplicados Especificamente 
a Jesus Pelos Escritores do Novo Testamento 

a) Gênesis 18.25; Mateus 25.31-46; 2Timóteo 4.1 "juiz" 

b) Êxodo 3.14; Isaías 43.10; João 8.24; 8.58 "Eu Sou" 

c) Salmo 5.2; 24.10; Mateus 2.2; Atos 17.7 "Rei" 

d) Salmo 23.1; João 10.11-16 "pastor" 

e) Salmo 27.1; Isaías 60.19; João 1.9; 8.12 "luz" 

f) Salmo 78.35; Isaías 28.16; 1Coríntios 10.4 "rocha" 

g) Salmo 103.3; Atos 9.34 "Médico" 

h) Isaías 35.4; 43.11; 45.21; Tito 3.4-6 "Salvador" 

i) Isaías 41.4; 44.6; Apocalipse 2.8; 22.13 "O Primeiro e o Último" 

j) Isaías 44.23; João 1.2; Colossenses 1.16 "Criador" 

k) Isaías 62.5; Oseias 2.16; Marcos 2.19; João 3.29 "Esposo" 

 

14.8 – Igual ao Pai e ao Espirito Santo 

a) Fórmula/Eventos Trinitários 

- Mateus 3.16 - batismo de Jesus 

- Mateus 28.19 - batismo dos cristãos 

- Lucas 1.35 - encarnação 

- 1Coríntios 12.4-6 - dons, serviços, trabalhos 

- 2Coríntios 13.13 - bênção apostólica 

b) As Três Pessoas trabalhando juntas 

- João 2.19; Atos 3.26; 1Pedro 3.18 "ressurreição de Jesus" 

- João 14.26; 15.26 “Jesus envia o Espirito Santo procedente do Pai” 

- Efésios 2.18,22 “acesso ao Pai - morada de Deus em Espírito” 

- Efésios 3.14-17 "corroborados com poder" 

- Hebreus 2.3-4 "começando a ser anunciada pelo Senhor... testificando...” 

c) Paralelo entre o Pai e o Filho 

- Mateus 11.27 - só o Filho conhece o Pai 

- João 5.23 - honrar o Filho como se honra o Pai 

- João 8.19,24 - conhecer o Filho é conhecer o Pai 

- João 14.1 - crer em Deus é crer em Jesus 

- João 14.9 - ver a Jesus é ver o Pai 

- 1Coríntios 8.6 – “por quem nós vivemos, pelo qual são todas as coisas” 
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14.9 – Jesus no Velho Testamento (alguns exemplos) 

- Salmo 110.1 – “O Senhor disse ao meu Senhor” 

- Isaías 9.6 – “Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade” 

- Isaías 48.7 – “Senhor, Santo”  

 

14.10 – Atributos Divinos e Ações Divinas 

a) Atributos Divinos: 

- Mateus 9.4; 12.25; Marcos 2.8; Lucas 6.8; 9.47 - onisciência 

- Mateus 18.20; 28.20; João 3.13; Efésios 1.21 - onipresente 

- Mateus 27.3-4; Lucas 23.22,41; João 6.69 - santidade 

- Mateus 28.18; Lucas 21.15; João 1.3; 10.18 - onipotente 

- João 1.4; 11.25; 14.6 - vida 

- João 2.19; 5.26; 10.17-18 – existência própria 

- Hebreus 1.11-12; 13.8 - imutabilidade 

- 1João 1.2; João 17.5,24 - eternidade 
 

b) Ações Divinas: 

- Mateus 14.33; Lucas 4.8; Hebreus 1.6 – adoração divina 

- Marcos 2.5-10; Lucas 5.20-24; Atos 5.31 – perdão dos pecados 

- João 1.4; 11.25; 14.6 – doador da vida, luz 

- João 3.13; 6.51 – origem do céu 

- João 5.27-29 – ressuscitará todos os homens 

- João 14.14; Atos 7.59; 2Pedro 3.18 – oração dirigida 

- João 14.27; 16.33; Romanos 15.33 – doador da paz 

- João 17.2 – doador de vida eterna 

 

15 – ALGO PARA RELEMBRAR 

Jesus não somente foi Deus, mas Deus-Homem (personalidade teantrópica): 

- Nele habita corporalmente toda plenitude da divindade (Colossenses 2.9); 

- Manifestou humanidade (Hebreus 2.14-18); 

- Esvaziou.-se a si mesmo, tomando a forma de homem (Filipenses 2.6-8). 

 

16 – PERGUNTAS A SEREM FEITAS ÀS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ, SOBRE A PESSOA DE 
JESUS 

a) Por que as TJs ensinam que Jeová criou diretamente só uma coisa, que é Miguel, o 
Arcanjo, e que Miguel então criou todas as outras coisas? (Unidos na Adoração do Único Deus 
Verdadeiro, pág. 29). 

Refutações:  

- Isto não contradiz Daniel 10.13, onde Miguel é chamado "um dos primeiros 
príncipes"? 

- Isto não contradiz João 1.3, onde se lê "...à parte dele nem mesmo uma só coisa veio 
à existência”? 
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- Isto não tem causado contradição com a TNM em Colossenses 1.16-17, pela adição 
da palavra "outras" quatro vezes, de modo a dizer "...porque mediante ele foram criadas todas 
as (outras) coisas"? 

b) É adoração verdadeira aquela que se presta a Jeová em Apocalipse 4.9-11? 

Refutação: Não é a mesma qualidade de adoração que está sendo prestada a Jeová e a 
Jesus em Apocalipse 5.11-14? (comparar Apocalipse 4.9-11 com 5.11-14). 

c) Não é a criação do universo do nada um exemplo da ação do Todo-poderoso? Não 
afirma João 1.3 que Jesus é o autor da criação? (comparar com Hebreus 1.10-12). 

Refutações:  

- Não é alguém que usa de todo o poder Todo-poderoso? 

- Não é todo o poder de Deus parte da sua glória? Repartiu Jeová sua glória com 
outrem? (Isaías 42.8). 

d) Em que sentido foi João Batista precursor de Jeová? Por que Jeová precisou de um 
precursor? 

Refutação:Comparar Mateus 3.1-3 com Isaías 40.3, onde aparece a palavra Jeová no 
Velho Testamento aplicada a Jesus. Por que não reconhecer que Jesus é chamado Jeová? 

e) Como pode Jesus ser "um deus” (João 1.1 TNM), quando a própria Bíblia declara 
"Vós sois as minhas testemunhas" (Isaías 43.10)?  

Refutação: Com essa tradução TNM admitir-se-ia a existência de dois deuses, um 
maior que criou um menor? (Isaías 43.11). 

f) Como podia Jeová referir-se a si mesmo como “traspassado”? (Zacarias 12.1-10 
comparado com Apocalipse 1.7). 

g) Como pode Jeová e Jesus referirem-se a si mesmos com um só nome “Eu Sou”? 
(Êxodo 3.14 comparado com João 8.58 e 18.5-8). 

h) Isaías 6.1-8 fala fr Jeová. João 12.37-41 refere-se a Isaías 6.1-8 e aplica-se a Jesus. 
Por que se recusam a reconhecer que Jesus é Jeová? 

i) Como podem ambos - Jeová e Jesus - serem chamados de ''o primeiro e o último"? (Is 
(Isaías 41.4; 44.6; 48.12 comparado com Apocalipse 1.17; 2.8; 22-13). 

j) O arrependimento e o perdão de pecados devia ser pregado a partir de Jerusalém a 
todas as nações em nome de Jesus ou de Jeová (Lucas 24.47)? 

k) De acordo com Atos 4.12 somos salvos pelo nome de Jesus ou de Jeová? 

l) Por que o verbo "proskyneo" (em grego, adorar) é traduzido na TNM como “adorar” 
quando se refere ao Pai (Mateus 4.10) e ao Diabo (Mateus 4.9), mas aparece como "prestar 
homenagem", quando se refere ao Filho, em Mateus 14.33; 15.25; 28.17? Como explicar que se 
lê “adorar” na TNM de 1967 e "prestar homenagem" na TNM de 1984 no texto de Hebreus 1.6? 

m) Por que a TNM em Lucas 1.68 fez desaparecer a palavra "visitou" o seu povo, 
falando de Jeová? 

Ora, Jesus disse alguma vez que era Deus? Não. Ele nunca disse isso. Antes, é 
chamado Filho de Deus. 

 Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? p. 39, §14. 

 
Refutação: Segundo o modo de prensar dos jeovistas, quem quiser que o tenham por 

sábio há de dizer: "Sou sábio", se não dizer, não é. Um médico, por exemplo, embora altamente 
acreditado pelos excelentes resultados da sua clínica, precisa expressamente dizer: "Eu sou 
médico, senão, não é. Um cidadão digníssimo é legalmente eleito presidente da República, mas 
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se ele não diz "Sou Presidente”, não é presidente. Está provado, através de evidências 
históricas, que em Jesus se verificam todas as profecias, prometedoras do Messias - Deus 
humanizado: havia de ser o Emanuel, que quer dizer "Deus conosco", literalmente "o Deus 
conosco" (Mateus 1.21-23). O Verbo eterno - Deus verdadeiro - tomou carne humana no ventre 
de Maria (João 1.1,14). Quem, senão Deus, podia dizer “Eu e o Pai somos um" (João 10.30)? Se 
Jesus assim falando - e procedendo - não fosse Deus, seria um impostor. Ora, aí está a razão 
pela qual para acreditarmos na Deidade de Jesus não ser necessário que ele nos dissesse "Eu 
sou Deus". Não eram necessárias palavras onde sobejavam as obras (João 10.38). Se Jesus não 
é Deus, então são idólatras os cristãos que O adoram, inclusive os anjos (Hebreus 1.6). As TJs já 
adoraram a Jesus, e durante o tempo que o fizeram eram então idólatras, pois adorar criaturas 
é idolatria. 

 
 

17 – A PERSONALIDADE E DEIDADE DO ESPÍRITO SANTO 

A Sociedade Torre de Vigia ensina que o Espirito Santo não é uma pessoa, a Terceira 
Pessoa da Santíssima Trindade, mas é apenas "a torça ativa de Deus, algo impessoal. Para 
justificar sua forma de ensinar, tiveram que falsear a sua TNM fazendo constar a palavra 
Espirito Santo em letra minúscula "espírito santo". E é assim que em Mateus 4.1-3 aparece 
"Jesus foi então conduzido pelo espírito ao ermo, para ser tentado pelo Diabo. Veio também o 
Tentador e disse-lhe: "Se tu és filho de Deus..." Enquanto o Espírito Santo é tido como algo 
(substantivo comum) o Diabo e Tentador (grafados com letras maiúsculas são considerados 
como uma pessoa).  

Quando as TJs negam a personalidade do Espírito Santo, tratando-o apenas como "a 
força ativa" de Jeová Deus, a primeira pergunta que se deve fazer é: O que é uma pessoa ou 
personalidade? De modo geral, as TJs negam a personalidade do Espírito Santo, mas não sabem 
definir o que seja uma personalidade. Deve-se ter presente então que confundem 
personalidade com corporeidade. Pode haver personalidade sem corporeidade, e pode haver 
corporeidade sem personalidade. O animal irracional é uma corporeida de sem personalidade. 
O homem é uma personalidade com corporeidade. Deus é uma personalidade sem 
corporeidade (João 4.24 comparado com Lucas 24.39). Satanás é uma personalidade sem 
corporeidade, o mesmo acontecendo com os anjos (Hebreus 1.14). Os demônios são 
personalidades sem corporeidade (Marcos 5.8-9). Logo, por que o Espírito Santo não pode ser 
uma personalidade sem corporeidade, se o Pai Jeová, o Diabo, os anjos e os demônios são? 

17.1 – O que é uma Personalidade? 

Uma personalidade é todo ser que possui os seguintes atributos: 

- Inteligência (capacidade de conhecimento) 

- Volição (ou vontade própria) - capacidade de querer, desejar 

- Sensibilidade (capacidade de amar, odiar, sentir alegria ou tristeza). 
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Indaguemos agora: tem o Espírito Santo tais atributos de personalidade? O Espírito 
Santo possui: 

Inteligência - 1Coríntios 2.10: "Mas Deus nô-las revelou pelo seu Espírito; porque o 
Espirito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus". 

Volição ou vontade própria - 1Coríntios 12.11: "Mas um só e o mesmo Espírito opera 
todas estas coisas,repar tindo particularmente a cada um como quer". 

Sensibilidade 

 – Efésios 4.30: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para 
o dia da redenção".  

– Romanos 15.30: “E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do 
Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus". 

 

17.2 – O Espírito Santo Exerce Atividades Pessoais 

a) Ensina 

“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos 
ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14.26). 

b) Testifica 

“Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele 
Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim". 

c) Guia 

"Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus" 
(Romanos 8.14). 

d) Convence 

"Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for o 
Consolador não virá a vós; mas se eu for, envia-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do 
pecado, e da justiça, e do juizo" (João 16.7-8). 

e) Contende 

"Então disse o Senhor: Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem" 
(Gênesis 6.3). 

f) Ordena e Dirige 

"E disse-lhe o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro" (Atos 8.29). 

"E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espirito Santo: Apartai-me a Barnabé e 
a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as 
mãos os despediram" (Atos 13.2-3) 

g) Intercede 

"E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não 
sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com 
gemidos inexprimíveis" Romanos 8.26). 

 

17.3 – O Espírito Santo é Chamado o Paráclito 

Em João 14.26; 15.26 e 16.7 ar Espirito Santo é chamado Paráclito. Paráclito é uma 
pessoa chamada para estar ao lado de outra para dar-lhe consolo, ajuda, defesa. Note bem, 
Paráclito não é consolo, mas sim alguém que consola. 

Uma coisa que reforça que Paráclito é uma pessoa é que em 1João 2.1 o apóstolo 
inspirado dá a Jesus o nome de Paráclito. Nessa passagem, essa palavra é traduzida por 
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"Advogado". Mais uma coisa, em João 14.6 vemos Jesus dizendo que ia enviar "outro" 
Consolador. Quer dizer, o Espirito Santo, como Consolador, ia substituir Jesus. Ora, como é que 
uma influência ou poder impessoal poderia substituir uma pessoa? 

João 14.16: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre”. 

1João 2.1: "Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se 
alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo". 

No rodapé da versão da Bíblia ARC consta sobre a palavra Advogado acima: "ou 
Consolador, do grego Paráclito". 

 

17.4 - O Espírito Santo Contradiz as Regras de Gramática 

No grego existem três gêneros gramaticais: masculino, feminino e neutro. E grego 
espírito é ‘pneuma’. Pneuma é um substantivo do gênero neutro. Com um substantivo neutro 
se deve usar um adjetivo ou um pronome neutro. Contrariando as regras da gramática grega, 
há o emprego de pronomes: 

a) Pronomes demonstrativos masculinos - esse, este, aquele. 

João 14.26: “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu 
nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito" (do 
grego ekeinos). 

b) Pronomes relativos masculinos - que, o qual. 

João 15.26: "Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de 
enviar..." 

Efésios 1.13-14: "...fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor 
da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória". 

c) Pronome pessoal 

João 16.7: "Se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas se eu for, envia-lo-ei". 

Usa-se "lo" em vez de "o" quando o verbo ou o; pronome antes dele termina em "r" ou 
"s", sendo estas palavras eliminadas. Em português, o pronome pessoal "ele" (caso reto) e o 
objeto direto "o" (caso oblíquo). 

Atos 10.19-20: "E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí três 
varões que te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os 
enviei". 

 

17.5 - O Espírito Santo Como Deus 

a) Ele é Deus 

Atos 5.3-4: "Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para 
que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não 
ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu 
coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus". 

b) Ele é Criador 

João 33.4: "O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-poderoso me deu vida". 

c) Ele é Jeová 

2Coríntios 3.17: "Ora, Jeová é o Espírito; e onde estiver o Espírito de Jeová, ali há 
liberdade" (TNM). 
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2Coríntios 3.18: "Somos transformados na mesma imagem de glória em glória, 
exatamente como feito por Jeová, o Espirito" (TNM). 

A Sociedade Torre de Vigia confirma essa posição: 
 

João 1:18, V.A.; 3:13 “Isto é verdade porque a natureza humana é “da terra, 
terrena”, mas Deus é espírito e é o Espírito”. 

 A Verdade Vos Tornará Livres, p. 36. 

 
d) Ele é Eterno 

Hebreus 9.14 “Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a 
si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas". 

e) Ele Pode ser Blasfemado 

Mateus 12.31: “Portanto, eu vos digo: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos 
homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens”. 

 

17.6 – Os Atributos da Divindade Lhe Pertencem 

a) Onipotência - Miqueias 3.8; Lucas 1.34-35; Romanos 15.19; 1Coríntios 12.11;  

b) Onipresença - Salmo 139.7-8; 

c) Onisciência - Isaías 40.13-14; Romanos 11.34; 1Coríntios 2.10; 

A Sociedade Torre de Vigia ensina, através de suas publicações, que Satanás é uma 
pessoa espiritual: 

 
QUEM É O DIABO 
Satanás, o Diabo, é uma pessoa real. Ele não é meramente o mal existente em 
toda a humanidade, conforme alguns talvez creiam. Naturalmente, os humanos 
não podem ver o Diabo, pela mesma razão que não podem ver a Deus. Tanto 
Deus como o Diabo são pessoas espirituais, formas de vida superiores aos 
humanos e invisíveis aos nossos olhos. — João 4:24. 

Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, p. 18. 

 
De forma a não deixar dúvidas, a Sociedade Torre de Vigia enfatiza a personalidade do 

Diabo, e pelo fato de ser uma pessoa espiritual, seu nome é grafado com letras maiúsculas: 

 

Mas se ‘Deus é amor', poderá perguntar alguém, 'por que fez ele o Diabo?' 
(1João 4.8) Acontece que Deus não criou o Diabo. 'Mas, se Deus criou a todos', 
poderá dizer alguém, 'ele deve ter criado o Diabo. Quem mais o teria feito? 
Donde surgiu o Diabo?' 

Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, p. 18 § 8. 

 

Enquanto isso, por ser o Espírito Santo, segundo o ensino da Sociedade Torre de Vigia, 
apenas uma “força ativa", seu nome é grafado com letras minúsculas: 

 
A FORÇA ATIVA DE DEUS: ESPÍRITO SANTO 
A grande maioria das ocorrências de rúahh e pneuma relaciona-se ao espírito 
de Deus, seu espírito santo. 

Ajuda para Entendimento da Bíblia, p. 542. 
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Para ajustar a Bíblia ao seu modo de ensinar, a Sociedade Torre de Vigia precisou fazer 
constar na Bíblia a expressão "força ativa", a fim de que ninguém viesse a objetar que essa 
expressão não é bíblica. E assim a TNM, traduzindo Gênesis 1.2, faz constar "e a força ativa de 
Deus movia-se por cima da superficie das águas". Ocorre que na LXX (Septuaginta, a tradução 
do hebraico para o grego do Velho Testamento) faz constar, na referida passagem, a palavra 
grega pneuma, que por sua vez aparece em João 4.24, e assim poderia ser traduzida: ‘Deus é 
uma força ativa’. 

Voltando ao ensino enfático da Sociedade Torre de Vigia, que o Diabo é uma pessoa 
espiritual, são apresentadas as três razões para justificá-lo. A primeira razão está em Jó 1.6: 

Abstração ou Pessoa? 
As Escrituras se referem coerentemente ao Diabo como pessoa. O livro bíblico 
de Jó se inicia com um relato de os angélicos “filhos do verdadeiro Deus” se 
reunirem perante Jeová. Sobre tal reunião, que sem dúvida incluía Jesus em sua 
forma pré-humana, lemos: “Satanás passou a entrar no meio deles” (Jó 1:6). A 
vinda de Satanás para entre os “filhos” de Deus, que são pessoas, indica que ele 
também é uma pessoa. Assim também o fato de que Satanás conversou com 
Jeová Deus – Jó 1:6-12; 2:1-5.  Despertai! - 8 de abril de 1975. 

 

Ser mencionado entre pessoas indica que o Diabo é também uma pessoa. 
Empregando-se o mesmo argumento, com relação ao Espírito Santo, não deveria ele também 
ser reconhecido como pessoa? "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome 
do Pai, e do Filho e do Espirito Santo" (Mateus 28.19). 

Ora, se reconhecemos pela expressão "Pai" a personalidade pessoal do Pai, se pela 
expressão “Filho” reconhece-se a personalidade pessoal do Filho, é lógico que pela expressão 
“Espírito Santo” reconhece-se a personalidade do Espírito Santo. É uma conclusão óbvia. 

Mas, pergunta a Testemunha de Jeová para nos embaraçar: "Qual o nome do Pai?" 
"Qual o nome do Filho? E logo em seguida, num gesto de desafio, indaga: "Qual o nome do 
Espírito Santo?" Espera que respondamos "Consolador, Confortador, Espírito Santo". Em 
seguida, volta de novo a afirmar que o Espírito Santo não passa de uma força ativa, pois não 
tem nome. É verdade? Não! Observe em Mateus 28.19 que "em nome" está no singular, o que 
indica que as três Pessoas da Trindade têm apenas um nome: Jeová. Vamos às provas bíblicas: 

a) O Pai é chamado Jeová – as TJs concordam. 

b) O Filho é chamado Jeová: "Eis que vêm dias, é a pronunciação de Jeová, e eu vou 
suscitar a Davi um renovo justo. E um rei há de reinar e agir com discrição, e executar o juízo e a 
justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e o próprio Israel residirá em segurança. E este é 
o nome pelo qual será chamador Jeová É Nossa Justiça" (Jeremias 23.5-6). 

c) O Espírito Santo é chamado Jeová: "Ora, Jeová é o Espírito..." (2Coríntios 3.17). 

A segunda razão invocada para provar que o Diabo é uma pessoa espiritual é: 
 

Muitos outros trechos bíblicos mostram que o Diabo é uma pessoa. 
Exemplificando: 1Crônicas 21.1 e Zacarias 3.1-2 revelam que Satanás é um 
opositor do povo de Deus, e por conseguinte, do próprio Deus (Zacarias 2.8; 
Lucas 10.16). Com efeito, o nome Satã é hebraico e significa "opositor, 
adversário". 
O relato do Evangelho em Mateus 4.1-11 fala de Jesus ser tentado pelo "Diabo", 
um termo grego que significa “falso acusador, deturpador, caluniador". Esta 
tentação tríplice de Jesus envolvia a conversa entre Jesus e o Diabo, na qual 
Satanás empregou argumentos astutos, inclusive a aplicação errada do Salmo 
91.11-12, para induzir Jesus a pecar contra Deus. (Mateus 4.) Jesus mais tarde 
chamou o Diabo de "pai" (em sentido figurado), "homicida" e "mentiroso" (João 
8.44). O apóstolo Paulo, em 2Coríntios 2.11, falou de maus "desígnios" que 
Satanás arquiteta contra os cristãos.  Despertai! 8 de abril de 1975. 
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Empregando-se esta segunda argumentação, que o Diabo manteve uma conversação 
com Jesus no monte (Mateus 4.1-10), tal fato indica que ele é uma pessoa. O mesmo se pode 
dizer do Espírito Santo, que manteve conversação com pessoas, do que se conclui que ele 
também é uma personalidade: Atos 13.2-3: "E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o 
Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, 
jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram". 

A terceira razão invocada pela Sociedade Torre de Vigia para afirmar que o Diabo é 
uma pessoa espiritual é o fato dele arquitetar planos próprios à sua natureza diabólica. 

 

Apenas uma pessoa inteligente, racional, poderia pensar, falar com Deus e 
Jesus Cristo, e arquitetar desígnios contra pessoas. É digno de nota, também, 
que a maioria da humanidade, através da história, tenha atribuído a causa final 
do mal a uma pessoa ou a pessoas do domínio espiritual. 

Despertai!, 8 de abril de 1975, p. 7. 

 

Pela mesma razão pode-se dizer, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo é uma pessoa, 
pois possui:  

- Inteligência – Romanos 8.26; 1Coríntios 2.10 

- Volição ou vontade própria - 1Coríntios 12.11 

- Sensibilidade – Efésios 4.30  

- Alguém pode mentir-lhe – Atos 5.3-4 

- Alguém pode resistir-lhe – Atos 7.51  

- Convence do pecado (convencer denota inteligência) João 16.7-8 

- Ensina – João 15.26 

- Fala – João 16.13 

- Glorifica a Jesus – João 16.14 

Possui, pois, atributos de personalidade e exerce atividades pessoais. 

A tragédia espiritual dos jeovistas reside no fato de que substituiram a direção do 
Espírito Santo, que guiaria a Igreja de Cristo sobre a terra em toda a verdade (João 16.13), e 
permaneceria conosco para sempre (João 16.18), por uma esperta Organização que usurpou o 
lugar do Espírito Santo, e desde 1918 o Espírito Santo, segundo o ensino da Sociedade Torre de 
Vigia, deixou de atuar dentro da missão para a qual viera do céu. 

 

Antes da vinda de Cristo Jesus ao templo, o espírito santo era designado nas 
Escrituras como o paráclito, confortador, advogado ou ajudador (João 14.16-17; 
15.26). Desde a vinda do Senhor ao templo, o espírito santo cessou a missão de 
advogado.  Jeová, p.156. 

 

É perigoso desconhecer a personalidade do Diabo? Sim, é perigoso, pois 1Pedro 5.8 
afirma que ele anda como leão rugidor, buscando a quem possa tragar, e assim a pessoa é 
apanhada de surpresa, não estando prevenida contra ele. 

É perigoso negar a personalidade do Espírito Santo? Sim, é perigoso, pois comete-se 
um pecado contra o qual já não existe mais perdão, e assim fica tal pessoa irremediavelmente 
perdida (Mateus 12.31-32). 
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18 – OBJEÇÕES LEVANTADAS CONTRA A PERSONALIDADE E DEIDADE DO ESPÍRITO SANTO 

18.1 - Dizem as Testemunhas de Jeová que falta ao Espírito Santo identificação como 
pessoa: 

Falta-lhe a identificação como pessoa. 
Visto que o próprio Deus é um Espírito, e é santo, é visto que todos os seus filhos 
angélicos são espíritos e são santos.É evidente que, se o “espírito santo” fosse 
uma pessoa haveria, razoavelmente, algum meio, nas Escrituras, de se distinguir 
e identificar tal pessoa espiritual de todos esses outros ‘espíritos santos’. 
Esperar-se-ia que pelo memos o artigo definido fosse usado junto com ele, em 
todos os casos em que não é chamado de “espírito santo de Deus”, ou não é 
modificado por alguma expressão similar. Isto, pelo menos, o distinguiria como 
o Espírito Santo. Mas, pelo contrário, num grande número de casos a expressão 
“espírito santo” ocorre no grego original sem o artigo, indicando assim que não 
é uma personalidade. Compare com Atos 6.3-5; 7.55; 8.15,17,19; 9.17; 11.24; 
13.9;52; Romanos 9.1; 14.17; 15.13,16,19; 1Coríntios 12.3; Hebreus 2.4; 6.4; 
2Pedro 1.21; Judas 20, na Tradução Interlinear do Reino (greco-inglesa) ou em 
outras traduções interlineares. Ajuda para Entendimento da Bíblia, p. 543. 

 

É verdade que nas 21 referências citadas no “Ajuda..." o artigo definido não é usado 
em conexão com o Espírito Santo, mas não informam aos seus leitores que há pelo menos 73 
referências onde o artigo definido é usado em ligação com o Espírito Santo. Se "espírito santo", 
sem artigo, indica falta de personalidade, “Espírito Santo" com artigo indica sua personalidade. 

As Escrituras gregas usam várias construções gramaticais para referir-se ao Espírito: 

a) Espírito: João 3.5-6, 4.23-24; Romanos 8.4-5; 

b) Espírito Santo: Lucas 11.13; Atos 1.2, 4.25; Romanos 14.17, 15.13,16,19; 

c) O Espírito: Mateus 4.1; Atos 2.4, 5.9, 8.29, 16.7; Romanos 8.9-11,16,26,27; 

d) O Espírito Santo: Mateus 28.19; Lucas 12.10-12; Atos 9.31, 16.6; 2Coríntios 13.13. 

A construção gramatical para "espírito imundo/endemoninhado" é idêntica: 

a) Espírito: Lucas 9.39, 13.11; 2Coríntios 11.4; 2Tessalonicenses; 1João 4.1-3; 

b) Espíritos: Mateus 12.45; Lucas 11.26; 1Coríntios 12.10; Apocalipse 16.13-14; 

c) Espíritos imundos: Marcos 1.23, 3.30, 5.2, 7.25, 9.17; Atos 16.16; Apocalipse 18.2; 

d) O Espírito: Mateus 12.43; Marcos 3.30, 9.20; Atos 16.18; Efésios 2.2; 1João 4.3; 

e) Endemoninhados: Mateus 8.16. 

A ausência do artigo definido ‘o’ não remove a personalidade dos demônios: 
 

Demônio. Iníqua criatura espiritual invisível, às vezes chamada de ‘anjo caído’, 
dotada de poderes sobre-humanos. Os demônios, como tais, não foram criados 
por Deus. O primeiro a se transformar num deles foi Satanáas, o Diabo, que se 
tornou o governante de outros filhos angélicos de Deus, que também se 
transformaram em demônios (Mateus 12.24-26). Nos dias de Noé, esses anjos 
desobedientes se materializaram, casaram-se com mulheres, produziram uma 
geração híbrida conhecida como os nefilins, e daí se desmaterializaram quando 
veio o dilúvio (Gênesis 6.1-4). Contudo, ao retornarem ao domínio espiritual, 
eles não recuperaram a sua alta posição original, pois Judas 6 diz: “Os anjos que 
não conservaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria 
moradia correta, ele reservou com laços sempiternos, em profunda escuridão, 
para o julgamento do grande dia” (1Pedro 3.19-20). De modo que é nessa 
condição de densa escuridão que são obrigados agora a confinar suas ope-
rações (2Pedro 2.4). Embora evidentemente impedidos de se materializarem, 
ainda têm grande poder e influência sobre as mentes e as vidas dos homens, 
tendo até mesmo a capacidade de penetrar em homens e animais e apossar-se 
deles, bem como de usar coisas inanimadas, tais como casas, fetiches, amuletos 
etc.(Mateus 12.43-4;Lucas 8.27-33). Ajuda para Entendimento da Bíblia, p. 429. 
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Quando todo o assunto do artigo ‘o’ é examinado, torna-se claro que a personalidade 
do Espírito Santo é enfatizada quando o artigo está presente. Quando não está presente o 
artigo, é enfatizado o poder do Espírito Santo. Assim, as Escrituras gregas identificam a 
personalidade do Espírito Santo quando é presente o artigo; e o seu poder é enfatizado pela 
ausência do artigo definido.  

18.2 - Textos da TNM Com o Artigo Definido Antes do Nome Espírito Santo, 
Revelando Sua Personalidade: 

 Mateus 4.1: "Jesus foi então conduzido pelo (por+o) espírito ao ermo...". 

 Mateus 10.20: "Pois, quem fala não sois vós, mas é o espírito santo". 

 Mateus 12.31: "Toda a sorte de pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas 
a blasfémia contra o espírito santo...". 

 Mateus 12.32: "Por exemplo, quem falar uma palavra contra o Filho do homem, ser-
lhe-a perdoado, mas quem falar contra o espírito santo, não lhe será perdoado”. 

 Mateus 28.19: "Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, 
batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do (de+o) espírito santo". 

 Marcos 3.28: "Deveras, eu vos digo que estas coisas serão perdoadas aos filhos dos 
homens, não importa que pecados e blasfêmias cometam blasfemamente". 

 Marcos 3.29: "No entanto, quem blasfemar contra o espírito santo, nunca terá 
perdão, mas é culpado de pecado eterno”. 

 Marcos 13.11: "Mas, quando vos levarem para vos entregar, não estejais ansiosos de 
antemão sobre o que haveis de falar... mas o espírito santo...". 

 Lucas 2.26: "Ademais, fora-lhe divinamente revelado, pelo (por+o) espírito santo, que 
não veria a morte antes de ter visto o Cristo de Jeová". 

 Lucas 12.10: "E a todo, aquele que disser uma palavra conta o Filho do Homem ser-
lhe-á isso perdoado; mas a quem blasfemar centra o espírito santo, não lhe será isso perdoado". 

 Lucas 12.12: "pois o espírito santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que 
deveis dizer". 

 Atos 5.3: “Mas Pedro disse: Ananias, por que te afoitou Satanás a trapacear o espírito 
santo?". 

 Atos 5.32: “E nós somos testemunhas destes assuntos, e assim é também o espírito 
santo que Deus tem dado aos que obedecem a ele como governante". 

 Atos 8.29: “De modo que o espírito disse a Filipe: Aproxima-te e junta-te a este 
carro". 

 Atos 10.19: "Então Pedro repassava na mente a visão, o espírito disse: eis que três 
homens estão te buscando". 

 Atos 11.12: “O espírito me disse assim, que eu fosse com eles, não duvidando nada”. 

 Atos 13.2: “Enquanto ministravam publicamente a Jeová e jejuavam, o espírito santo 
disse: Dentre todas as pessoas, separai-me Barnabé e Saulo, para a obra a que os chamei". 

 Atos 13.4: “Concordemente, estes homens enviados pelo (por+o) espírito santo, 
desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre". 

 Atos 15.28: “Pois pareceu bem ao (a+o) espírito santo e a nós mesmos não vos 
acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas...". 

 Atos 20.23: "Exceto que o espírito santo de cidade em cidade, me dá repetidamente 
testemunho". 
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18.3 – Textos da TNM onde aparece o nome Espírito Santo sem o artigo definido, 
revelando tratar-se do poder dele. 

 Mateus 1.18: "Ela foi achada gravida por espírito santo, antes de se unirem”. 

 Mateus 1.20: "José, filho de Davi, não tenhas medo de levar para casa Maria, tua 
esposa, pois aquilo que tem sido gerado nela é por espírito santo". 

 Mateus 3.11: "Este vos batizará com espírito santo e com fogo". 

 Marcos 1.8: "Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com espírito santo”. 

 Lucas 1.15: "Pois será grande diante de Jeová. Mas não deve beber nenhum vinho, 
nem bebida forte, e será cheio de espírito santo". 

 Lucas 1.35: "O anjo disse-lhe, em resposta: Espírito santo virá sobre ti e poder do 
Altíssimo te encobrirá". 

 Lucas 1.41: "Pois bem, quando Elisabete ouviu o cumprimento de Maria, pulou a 
criança na sua madre; e Elisabete ficou cheia de espírito santo". 

 Lucas 1.67: "E Zacarias, seu pai, ficou cheio de espírito santo e profetizou". 

Dizem as Testemunhas que se o Espírito Santo fosse uma pessoa, a ele se refereria a 
Bíblia sempre com pronome pessoal (he, em inglês) com pronome neutro" (it, em inglês). Tal 
objeção não prevalece, pois Jesus é uma pessoa, indiscutivelmente, e ele é referido como it 
(neutro) (toü, em grego): 

 
Mateus 2.8: 

  

 

Mateus 2.11: 

  

 

Mateus 2.21: 

  
 

O mesmo ocorre com João Batista, um homem que é referido na Bíblia como ‘it’ (no 
grego autoü). 
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Lucas 1.59-62: 

  
 

Lucas 1.41:  

  

Lucas 1.44: 

  
 

Marcos 5.39:41: 
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Como demonstrado acima, substantivos neutros (e os correspondentes nomes 
neutros), não podem remover a personalidade de crianças, anjos, demônios e moças: 

 

 
 

Fonte: The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (A Tradução 
Interlinear do Reino das Escrituras Gregas – contra capa). Diz a Sociedade Torre de Vigia: 

 

Ao passo que alguns textos se referem ao espírito como “testemunhando”, 
“falando”, “dizendo coisas”, outros textos deixam claro que falava mediante 
pessoas, não tendo voz pessoal própria. Compare com Hebreus 3.7; 10.15-17; 
Salmo 95.7; Jeremias 31.33-34; Atos 19.2-6; 21.4; 28.25;). 

Raciocínios à Base das Escrituras, p. 143. 

 

Se o argumento da Sociedade Torre de Vigia tivesse consistência, poderíamos dizer 
também que Jeová não tem voz pessoal própria, pois ele falou por meio de outras pessoas: 

 Mateus 1.22: "Tudo isso aconteceu realmente para que se cumprisse o que fora 
falado por Jeová por intermédio do seu profeta. 

 Mateus 2.15: "E lá ficou até o falecimento de Herodes, para que se cumprisse o que 
fora falado por Jeová por intermédio do seu profeta, dizendo: "Do Egito chamei o meu filho". 

 Lucas 1.70: "Assim como ela, pela boca de seus santos profetas da antiguidade tem 
falado". 

O mesmo poderia ser dito-dos demônios que falam através de pessoas, não tendo voz 
própria: 

 Lucas 4.33: "Ora, havia na sinagoga um homem com um espírito, um demônio 
impuro, e ele gritava com voz alta". 

 Marcos 1.23: "Também, logo naquela- ocasião, havia na sinagoga deles um homem 
sob o poder dum espírito impuro, e ele gritou". 

 Marcos 1.24: "Dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno?" Vieste destruir-
nos? Eu sei exatamente quem és, o Santo de Deus". 

 Marcos 1.25: "Mas Jesus censurou-o, dizendo: "Cala-te e sai dele!" 

 Marcos 1.26: "E o espírito impuro, depois de o lançar em convulsão, e berrando ao 
máximo de sua voz, saiu dele". 

O Espírito Santo falou através das Escrituras. Comparemos as seguintes passagens: 

 Marcos 12.36 com Salmo 110.1 

 Atos 1.16-20 com Salmo 41.9; 69.25; 109.8 
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 Atos 28.25 com Isaías 6.9-10 

 Hebreus 3.7-11 com Salmo 95.7-11 

 Hebreus 10.15-17 com Jeremias 31.33-34 

O Espírito- Santo pode também escolher falar diretamente: 

Atos 13.2: "Enquanto ministravam publicamente a Jeová e jejuavam, o Espírito Santo 
disse: "Dentre todas as pessoas separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os chamei". 

Romanos 8.26: "De maneira semelhante, o espírito também se junta com ajuda para a 
nossa fraqueza; pois não sabemos o (problema de) em prol de que devemos orar assim como 
necessitamos, mas o próprio espírito implora por nós, com gemidos não pronunciados" (TNM). 

Apocalipse 14.13: "E ouvi uma voz saindo do céu dizer: "Escreve: Felizes os mortos que 
morrem em união com (o) Senhor, deste tempo em diante. Sim, diz o esuirito, descansem eles 
dos seus labores, porque as coisas que fizeram os acompanham". 

Apocalipse 22.27: "E o Espírito e a noiva estão dizendo: "vem". Ainda podem ser 
consultadas as seguintes passagens: Apocalipse 2.7,11,17,29; Atos 3.6,13,22. 

Diz a Sociedade Torre de Vigia: 
 

Como se batiza em seu “nome” – Em Mateus 28.19, faz-se referência ao “nome 
do Pai, e do Filho e do espírito santo”. Um “nome” pode significar algo diferente 
de um nome pessoal. Quando, em português, dizemos “em nome da lei”, ou 
“em nome do bom senso”, não nos referimos a uma pessoa como tal. Por 
“nome”, em tais expressões, queremos dizer ‘aquilo que a lei representa ou a 
sua autoridade’ e ‘aquilo que o bom senso representa ou exige’. O termo grego 
para ‘nome’ (ónoma) pode também ter este sentido. 
 Ajuda para Entendimento da Bíblia, p. 543. 

 

Como sabemos que a conclusão a que chegaram não é correta? Um pouco de 
raciocínio lógico, e uma certa honestidade, levarão qualquer pessoa, que sinceramente procure 
a verdade, a compreender que "em nome "do Pai" se refere à identidade pessoal do Pai, "em 
nome do Filho" se refere à identidade pessoal do Senhor Jesus, nesse caso "em nome do 
Espírito Santo" também se refere à identidade pessoal do Espírito Santo. 

Prosseguem as Testemunhas de Jeová. 
 

Assim, a obra Word Pictures in the New Testament (Quadros Verbais no Novo 
Testamento, vol. I, p. 245), de Robertson, afirma sobre Mateus 28.19: “O uso de 
nome (onoma) aqui é um uso comum na Septuaginta e nos papiros para 
simbolizar poder ou autoridade”. Por isso, o batismo ‘no nome do espírito santo’ 
subentende o reconhecimento desse espírito como tendo Deus como fonte e 
como exercendo sua função segundo a vontade divina. 

Ajuda para Entendimento da Bíblia, p. 543. 

 

O livro mencionado acima, de Robertson, Quadros Verbais do Novo Testamento, na 
página 245 diz: 

A personificação não prova a personalidade – É verdade que Jesus falou do 
“Espírito Santo” como ajudador, e falou de tal ajudador ensinando, dando 
testemunho, dando evidência, guiando, falando, ouvindo e recebendo. Ao 
assim fazer, o grego original mostra que Jesus às vezes aplicava o pronome 
pessoal ‘ele’ àquele ajudador (paráclito). Compare João 14.16-17,26; 15.26; 
16.7-15. No entanto, não é incomum, nas Escrituras, que algo seja persona-
lizado ou personificado sem ser realmente uma pessoa. A sabedoria é per-
sonalidade no livro de Provérbios (1.20-33; 8.1-36), e formas pronominais 
femininas são usadas para ela, no hebraico original, como também em muitas 
traduções em português (Al; ALA; BJ; CBC; IBB; PIB). 

Ajuda para Entendimento da Bíblia, p. 542. 
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Embora seja verdade que personificação não é sinônimo de personalidade, a Bíblia 
fornece provas abundantes de que o Espírito Santo não é meramente personificação, mas que 
ele é uma personalidade: 

Jesus Cristo é: O Advogado, Auxiliador, Ajudador (1João 2.1). O Espírito Santo é outro 
(João 14.16) Advogado, Auxiliador, Ajudador. Outro ‘allon’ não ‘heteron’, da mesma qualidade. 

TÍTULOS, NOMES, AÇÕES 
JESUS CRISTO  ESPÍRITO SANTO 

João 20.28 Deus Atos 5.4 

Apocalipse 1.8 Eterno Hebreus 9.14 

João 14.6 Verdade 1João 5.6; 2.20-27 

Apocalipse 3.14 Santo Mateus 12.32; Atos 5.3; 13.2 

João 5.21 Vida João 6.63; 2Coríntios 3.6 

Romanos 8.34 Intercede - o mesmo se diz Romanos 8.26-27 

Romanos 11.27 Quer, deseja - o mesmo se diz 1Coríntios 12.11 

Apocalipse 7.17 Guia - o mesmo se diz João16.13; Atos 8.31 

João 10.27  Conduz - o mesmo se diz Mateus 4.1; Romanos 8.14 

João 2.19-21 Intercede - o mesmo se diz Romanos 8.11 

Marcos 10.14 Proíbe - o mesmo se diz Atos 16.16 

Apocalipse 2.23 Pesquisa - o mesmo se diz   1Coríntios 2.10 

Mateus 5.2 Ensina - o mesmo se diz João 14.26 

Mateus 26.27 Entristeceu-se - o mesmo se diz Efésios 4.30 

Mateus 27.30 Insultado – o mesmo se diz Hebreus 10.29 
 

Diz a Sociedade Torre de Vigia: 
 

Outras evidências de sua natureza impessoal. 
Outra evidência contrária à ideia de personalidade atribuída ao espírito santoé 
a forma como é usado em ligação com coisas impessoais, tais como água e fogo 
(Mateus 3.11, Marcos 1.8) e os cristãos são mencionados como sendo batizados 
“em espírito santo” (Atos 1.5; 11.16). Insta-se com as pessoas a que fiquem 
“cheias do espírito santo” em vez de vinho (Efésios 5.18). Assim, também, 
mencionam-se pessoas como estando ‘cheias’ dele, junto com qualidades tais 
como a sabedoria e a fé (Atos 6.3-5; 11.24) ou a alegria (Atos 13.52) e insere-se 
ou entremeia-se o espírito santo entre várias de tais qualidades em 2Coríntios 
6.6. É muitíssimo improvável que se fariam tais expressões caso a referência 
fosse a uma pessoa divina. Quanto a ‘dar testemunho’ o espírito (Atos 5.32; 
20.23) pode-se notar que a mesma coisa é dita sobre a água e o sangue. 
 Ajuda para Entendimento da Bíblia, p. 543. 

 

Pergunta-se: a personalidade de Jesus pode ser negada porque ele é chamado: 

a) Pão: "Eu sou o pão da vida" (João 6.49); 

b) Porta: "Eu sou a porta" (João 10.9); 

c) Cordeiro: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo" (João 1.29); 

d) Vida: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim" (João 
14.6); 

e) Luz: "Eu sou a luz do mundo" (João 8.12-30; 12-35-50); 

f) Videira: "Eu sou a verdadeira videira" (João15.1-16); 
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Por outro lado, não é estranho que chamem a atenção do leitor para as duas 
referências onde "testemunho" está ligado a coisas impessoais, esquecendo ou não 
mencionando as outras 90 referências onde "testemunho" está ligado a pessoas João 16.13-14; 
15.26; Romanos 8.16; Apocalipse 2.7,11,17,29; 3.6,13. 

Outra objeção da Sociedade Torre de Vigia: Raciocínios à base das Escrituras, p.143. 
 

Que É o Espírito Santo? 
Uma comparação dos textos bíblicos que se referem ao espírito santo indica 
que se fala de pessoas ficarem ‘cheias’ com tal espírito santo; que elas podem 
ser ‘batizadas’ com ele; e que podem ser ‘ungidas’ com ele (Mateus 3.11; Lucas 
1.41; Atos 10.38). Nenhuma destas expressões seria apropriada se o espírito 
santo fosse uma pessoa.  Raciocínios à Base das Escrituras, p. 143. 

 

O argumento das Testemunhas de Jeová é falho ao afirmar que uma pessoa não pode 
ser “cheia” ou "batizada” por outra pessoa. Os versículos seguintes provam a inconsistência do 
argumento russelita: 

a) Gálatas 2.20: “Já estou crucificado cos Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim”. 

b) 2Coríntios 5.17 “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é”. 

c) 2Timóteo 4.6: "Pois, já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo devido para 
o meu livramento é iminente" (TNM). 

Com razão pode-se perguntar: Era Paulo uma pessoa real? Sem dúvida, é a resposta. 
Então como podia ele ser derramado? 

Diz a Sociedade Torre de Vigia: "Como pode o Espírito Santo ser uma pessoa e "entrar" 
em outra pessoa?” 

O que é interessante é reconhecerem as Testemunhas de Jeová ser o Diabo-uma 
pessoa, e não encontrarem dificuldade em aceitar a declaração bíblica: "Entrou, porém, Satanás 
em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes" (Lucas 22.3). 

E quanto a ser "batizadas" com o' Espírito Santo, negando assim sua personalidade, diz 
a Bíblia em Romanos 6.3: "Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo 
fomos batizados na sua morte?" 

Gálatas 3.27: "Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo". 

Logo, falando-se figuradamente, pode se dizer de uma pessoa como sendo 
"derramada", "batizada", "cheia" sem negar a personalidade dessa pessoa. É o que ocorre com 
o Espírito Santo quando aparecem as expressões indicadas. 

Imaginemos negar a personalidade de Cristo, usando da argumentação da Sociedade 
Torre de Vigia, por falta do emprego do artigo nas várias vezes em que o nome Jesus aparece 
sem artigo? Seria lógico? Mas é o que ocorre: 

 

iii. It is in dealing with this problem to observe the use of the article with 
‘inooüs’. The word occurs nine hundred and nine times in the New Testament 
(according to Moulton and Geden op. cit. It is used (used hundred and fifty-nine 
times without the article AManual Grammar The Greek New 
Testament, p. 143. 

Tradução: É instrutivo tratar do problema observando o uso do artigo com Iesous 
(Jesus). A palavra ocorre 909 vezes no Novo Testamento. Entretanto, ocorrem 359 vezes sem 
artigo. 
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19 – DEUS TEM UM OU VÁRIOS NOMES? 

A Sociedade Torre de Vigia ensina que o nome de Deus é Jeová. É este um de seus 
nomes ou este é o seu nome? Dois textos são suficientes para responder a questão: 

Êxodo 6.2-3: “E Deus prosseguiu, falando a Moisés dizendo-lhe: Eu Sou Jeová. E eu costumava 
aparecer a Abraão, Isaque e Jacó comoDeus Todo-poderoso, mas com respeito ao meu nome 
Jeová, não me dei a conhecer a eles” (TNM). 

Êxodo 3.13-14: "Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes 
disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes 
direi? E disse Deus a Moisés: EU SOU o QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU 

SOU me enviou a vós". 

É digno de nota que no The Kigdon Interlinear Translation of the Greek Scriptures (A 
Tradução Interlinear do Reino das Escrituras Gregas) lêse na pág. 15: 

 

 
 
Tradução parcial: "Na sua 25ª carta a Marcela, escrita de Roma, 384 A.D., ele trata de 

10 nomes de Deus e diz: O nono nome de Deus é o tetragrama que eles consideram 
impronunciável, o qual é escrito com essas letras Iode, He, Vau, He."  

É interessante saber os vários nomes de Deus usados para manifestar seu caráter e 
atributos. A Bíblia Tradução do Novo Mundo, p.1508 diz:  

 

 
 
Acima se lê que Jeová Deus é considerado título pelas Testemunhas de Jeová. 
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19.1 – As pronúncias “Jeová”, “Javé” ou “Iavé” 
Lemos no livro “Ajuda para Entendimento da Bíblia, p. 846: 

 

 
 

Lemos ainda, no livro “Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra”, pág. 43: 
 

Sim, conforme esta Bíblia católica diz, o nome de Deus aparece no texto 
hebraico, sendo o hebraico a língua em que os primeiros 39 livros da Bíblia 
foram escritos. Nele, o nome é representado por quatro letras hebraicas: IHVH. 
Na antiguidade escrevia-se a língua hebraica sem vogais, que são letras tais 
como A, E, I, O, U, que nos ajudam a pronunciar corretamente as palavras. 
Portanto, o problema hoje é que não temos meios de saber exatamente que 
vogais os hebreus usavam junto com as letras IHVH. 

Para nos ajudar a entender o problema, pense na palavra "batalhão". 
Suponhamos que no começo ela sempre tivesse sido escrita "btl”, e que, com o 
tempo, a palavra deixasse de ser pronunciada. Como, então, poderia uma 
pessoa que vivesse mil anos depois saber como pronunciar "btl" ao vê-la por 
escrito? Visto que nunca a ouvira ser pronunciada e não saberia que vogais 
constavam na palavra, ela não teria certeza. Algo similar se dá com o nome de 
Deus. Não se sabe exatamente como era pronunciado, embora alguns eruditos 
achem que "Javé" ("Iahveh") seja a forma correta. No entanto, a forma ''Jeová" 
já está em uso por muitos séculos e é a mais conhecida. 

 

A Sociedade Torre de Vigia admite que a mais correta pronúncia é Javé (Iahweh) e 
depois faz esta espantosa admissão de se utilizarem da forma Jeová, porque “já está em uso 
por muitos séculos, e é a mais conhecida”. Parece incrível que uma organização que se orgulha 
de ser a única visível de Deus na terra manifeste-se por reter a pronuncia Jeová por ser a mais 
popular ou a mais tradiciona (Mateus 15.9).  



 

59 
 

No livro "Santificado Seja o Teu Nome", pág. 21, § 16, a Sociedade Torre de Vigia 
esclarece quem e quando foi introauzido o nome Jeová na Bíblia: 

 

“O homem que introduziu a palavra Jeová na língua inglesa foi William Tyndale, 
um pregador católico romano que se tornou tradutor da Bíblia e foi 
estrangulado e queimado numa estaca por ordem do clero católico romano. Na 
sua tradução do Pentateuco (1530) ele usa a palavra Jeová. Traduziu Êxodo 6.3 
assim: "Mas no meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido". Toda a sucessão de 
traduções inglesas protestantes do século dezesseis, exceto a tradução do 
Coverdale (1535), usou também o nome divino. A Bíblia de Mateus, de 1535, 
contém a seguinte nota marginal sobre Êxodo 6.3: "Jeová é o nome de Deus 
segundo o qual nenhuma criatura é chamada e equivale a dizer alguém que é 
por si mesmo e não depende de nada". E foi assim que em 1557 a palavra 
"Jeová" foi registrada no dicionário. Santificado Seja o Teu Nome, p. 21. 

 

Enquanto pronunciam o nome de Deus como sendo Jeová, por ser mais tradicional, 
embora não esteja de acordo com a pronúncia original, como se lê abaixo, reconhecem que o 
nome mais provável seja JAHOH: 

Embora digam que o nome de Deus se torna um tropeço para os teoiógos, na verdade 
a pronúncia do nome de Deus se torna sim um tropeço para a Sociedade Torre de Vigia: 

 

O NOME DE DEUS É TROPEÇO PARA OS TEÓLOGOS 
Muitos eruditos hebraicos favorecem agora a pronúncia ‘Iavé’ (ou Javé) mas, 
atualmente, ninguém pode dizer com certeza como, por exemplo, Moisés 
pronunciou o nome divino. Em Vetus Testamentum (out 1962), o Dr. E.C. B. 
Maclaurin frclarou: “É preciso repetir que não há nenhuma evidência primitiva, 
conclusiva, de que o nome fosse alguma vez pronunciado Iavé, mas há 
abundante evidência primitiva de Hu’, Iah, Io,-iah e talvez –io”. o Dr. M. Reisel, 
em The Mysterious Name of Y.H.W.H., disse que a “vocalização do tetragrama, 
originalmente, deve ter sido IaHuáH”. Contudo, o Cânone D. D. Williams, de 
Cambridge, afirmou que “a evidência indica, não, quase que prova, que Javé 
não foi a pronúncia verdadeira do tetragrama. O próprio nome foi 
provavelmente JAHOH” – Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 
vol.54.  A Sentinela – 1º de novembro de 1978, p. 12. 

 

Pronunciam o nome de Deus como sendo Jeová - a forma mais tradicional - admitindo 
que essa pronúncia seria Javé, e reconhecem que o nome mais provável, e quase com certeza a 
a pronúncia correta seria JAHOH. Quem está realmente tropeçando: os teólogos ou as 
Testemunhas de Jeová? 

Acresce o problema quando, pesquisando a literatura da Sociedade Torre de Vigia, se 
lê que os nomes de Deus usados pela Sociedade há algum tempo agora são considerados 
apenas títulos: 

 

Mediante sua Palavra, a Bíblia ou Escritura Sagrada, Deus revela-se às suas 
criaturas e também lhes revela os propósitos que ele tem com a sua Palavra. A 
significação dos nomes ou títulos encontrados na Bíblia é de muita importância. 
O nome Deus quer dizer o Altíssimo, o Criador de todas ascoisas. O nome Jeová 
significa os propósitos do Eterno para com as suas criaturas. O nome Deus 
Todo-Poderoso quer dizer que o seu poder é ilimitado. O nome Altíssimo dá a 
entender que ele é o Supremo e que além dele não existe nenhum outros.E o 
nome Pai, quer dizer que ele é o Doador da vida.  Riquezas, p. 135. 

 

Como se lê acima, os nomes de Deus podem ser: 

a) O nome Deus quer dizer o Altíssimo 
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b) O nome Jeová significa os propósitos do Eterno 

c) O nome Deus Todo-Poderoso quer dizer que o seu poder é ilimitado 

d) nome Altíssimo dá a entender que ele é o Supremo 

e) O nome Pai quer dizer que Ele é o Doador da vida 

Temos, pois, de acordo cora a relação acima: Deus, Jeová, Deus Todo-Poderoso, 
Altíssimo e Pai. 

E o que ensinam as Testemunhas de Jeová hoje?  

 

É VOCÊ VÍTIMA DE FRAUDE? 
PAI / TODO-PODEROSO / ALTÍSSIMO / SENHOR / DEUS 
Muitos milhões de pessoas atualmente, em todo mundo, são bastante céticas 
quanto à religião. Mas, poderia surpreendê-las saber que o próprio Deus se 
desagrada da maioria das religiões. Estre as muitas razões, está a de que as 
religiões chamadas cristãs têm cometido uma das maiores fraudes da história. 
Esta fraude está relacionada com uma reevelação fundamental – a identidade 
de Deus.  A Sentinela, 15 de setembro de 1983, p. 3. 

 

Como pode, alguém-ser vítima de fraude, ao dirigir-se a Deus como Pai, Todo-
Poderoso, Altíssimo, Senhor e Deus, se a própria Sociedade Torre de Vigia se dirigiu a Deus 
por dezenas de anos chamando-o por esses nomes, adotando apenas em 1931, na cidade de 
Ohio, Estados Unidos, o nome Testemunhas de Jeová. Antes eram conhecidos como Estudantes 
Internacionais da Bíblia. Quando Jesus ensinou a orar, o que disse ele que os discípulos 
deveriam pronunciar quando se dirigissem a Deus? Não foi porventura "Pai nosso que estais 
nos céus santificado seja o teu nome...” (Mateus 6.9). 

 

20 – CHAMADOS PELO SEU NOME 

Na Bíblia, a expressão “chamado pelo seu nome” (Atos 15.14) significa que alguém 
deseja estar associado com Deus e preparado para obedecê-lo e servi-lo. 

Isaías 64.7: "E ninguém invoca o teu nome, ninguém desperta para agarrar-te; pois 
escondeste de nós a tua face, e fazes que nos derretamos por força de nosso erro" (TNM). 

Zacarias 3.9: “Eis a pedra que pus diante de Josué! Sobre a única pedra há sete olhos. 
Eis que gravo a sua gravura, é a pronunciaçao de Jeová dos exércitos, e num só dia vou afastar 
o erro daquela terra". 

Aqueles que chamam ou invocam o nome do Senhor são aqueles que lhe obedecem. A 
expressão "chamados pelo seu nome" não significa simplesmente que uma pessoa, povo, ou 
cidade toma o nome de Deus, mas que vivem em função de fazer a vontade de Deus: 

Isaías: 43.7: "Todo aquele que for chamado pelo meu nome e que eu criei para a minha 
gloria, que eu formei, sim, que eu fiz” (TNM). 

Esses filhos e filhas (v. 6) não eram aqueles que meramente tinham o nome de Deus 
como seu próprio, como muitos hebreus faziam (Mateus 7.21-23), mas estão incluídos aqueles 
que tinham uma forma de viver agradável a Deus e refletiam sua glória. O caso mais 
interessante é o de Eva, que após desobedecer a Deus, gerou um filho de Adão, dizendo: "Adão 
teve então relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. A seu tempo, ela deu à luz Caim e 
disse: Produzi um homem com o auxílio de Jeová” (TNM). 

Os judeus eram chamados “testemunhas de Jeová” (Isaías 4-3.10), mas não há registro 
de que eles tomassem literalmente esse título. O que significava era que eles viviam em 
harmonia com a vontade de Deus dentre todos os demais povos (Êxodo 19.1-8; Daniel 9.19; 
Jeremias 34.15). 
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A Bíblia registra que os cristãos foram chamados por esse nome pela primeira vez em 
Antioquia (Atos 11.26), santos (1Coríntios 1.2), a Igreja de Deus (1Coríntios 1.2), Igreja de Cristo 
(Romanos 16.26), Igreja dos Primogênitos (Hebreus 12.23), mas nunca ‘Testemunhas de Jeová’, 
mas sim Testemunhas de Jesus (Atos 1.8; Apocalipse 17.6). 

 

21 – O NOME DE JESUS 

Quando alguém quiser estudar algo sobre o Nome Divino, fará um exercício salutar 
marcando em cada lugar, nas Escrituras Gregas do Novo Testamento, onde aparece o nome Pai 
e Jesus Cristo. Isto traz à luz, rapidamente, a verdade sobre o ensino de Jesus e dos apóstolos. 
Note os seguintes textos da , onde se menciona o nome de Jesus: 

Atos 4.12: "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome, debaixo do 
céu, que tenha sido dado entre os homens". 

Lucas 24.47: “E que à base do seu nome, se devia pregar arrependimento para perdão 
dos pecados, em todas aas nações, principiando por Jerusalém”. 

Lucas 10.70: “Os setenta voltaram então com alegria, dizendo: Senhor, até mesmo os 
demônios nos ficam sujeitos pelo uso do teu nome”. 

Atos 8.12: “Mas, quando acreditaram em Filipe, que estava declarando boas novas do 
reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, passaram a ser batizados, tanto homens como 
mulheres". 

Atos 9.15: "Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um vaso 
escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel”. 

Atos 9.16: “Pois eu lhe mostrarei claramente quantas coisas ele tem de sofrer pelo meu 
nome”. 

Atos 26.9: "Eu, da minha parte, realmente pensei no meu íntimo que devia cometer 
muitos atos de oposição contra o nome de Jesus o nazareno". 

Colossenses 3.17: "E, o que for que fizerdes em palavra ou em obra, fazei tudo em 
nome do Senhor Jesus". 

Por outro lado, Jesus nunca se dirigiu em oração a Deus dizendo "Jeová Deus", como o 
fazem as Testemunhas. E o nome de Deus que Jesus nos deu a conhecer não foi Jeová, mas foi 
Pai: 

Mateus 11.25: "Naquela ocasião, Jesus disse, em resposta: Eu te louvo publicamente, ó 
Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos intelectuais, e as 
revelaste aos pequeninos!" 

Mateus 11.26: "Sim, o Pai, porque fazer assim veio a ser o modo aprovado por ti". 

Mateus 26.39: "Pai meu, se for possível, deixa que este copo se afaste de mim". 

Marcos 14.36: "E prosseguiu a dizer: Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis; remove 
de mim este copo". 

Lucas 10.21: "Eu te louvo publicamente, ó Pai, Senhor do céu e da terra". 

João 11.41: "Pai, eu te agradeço que me ouvistes". 

João 17.1: "Pai veio a hora; glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti". 

João 17.26: "E lhes tenho a conhecer o teu nome e o hei de dar a conhecer a fim de que 
o amor com que me amaste esteja nele e eu em união com eles". 

Qual, pois, o nome usado pelos cristãos para identificar a si mesmos? Jeová ou Jesus? 
Não há uma só indicação de que os apóstolos fossem conhecidos como testemunhas de Jeová, 
ou de que sempre usassem esse nome. 
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Atos 1.8: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-
eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da 
terra". 

Apocalipse 17.6: "E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do 
sangue das testemunhas de Jesus". 

Nas citações do Velho Testamento onde ocorre o tetragrama IHVH, os apóstolos de 
modo habitual aplicam-no a Jesus:  

 

Nas Escrituras Hebraicas há versículos sobre Jeová citados no Novo Testamento, 
num contexto que fala sobre o Filho (Salmo 45.6-7; Isaías 40.3; Joel 1.23; 
Mateus 3.3; João 1.23; Romanos 10.13; Hebreus 1.8-9. 

A Sentinela, 1 de novembro de 1978, p. 12. 

 

Agora vejamos como a Sociedade Torre de Vigia explica a maneira de traduzir as 
palavras Kirios e Théos para Jeová no Novo Testamento: 

 

Para saber onde o nome fora substituídopelas palavras gregas Kirios e Théos; 
verificamos onde os inspirados escritores cristãos citaram versículos, passagens 
e expressões das Escrituras Hebraicas, e depois voltamos ao texto hebraico para 
ver se o nome divino aparecia ali. Assim, determinamos a identidade a dar a 
Kyrios e Théos, e a personalidade com que revesti-los. 

TNM, Apêndice, p. 1504/1505. 

 

22 – O NOME DE JESUS OPOSTO AO NOME DE JEOVÁ 

A menos que alguém entenda quem é Jesus e quem é Jeová, o relacionamento dos 
dois nomes na Deidade pode parecer que existe competição ou rivalidade entre os dois nomes. 
Isto é como a Sociedade Torre de Vigia vê a situação. Quando em Filipenses se diz que a Jesus é 
dado um nome acima de todo o nome, a Sociedade na TNM acrescenta a palavra "outro”, a fim 
de que o nome de Jesus não seja colocado acima do nome de Jeová. Note na The Kingdom 
Interlinear Translation como o vocábulo "outro" não consta do texto grego adotado pela 
Sociedade:  

 

 
 

Filipenses 2.9: “Por esta mesma razão, também Deus o enalteceu a uma posição 
superior e lhe deu bondosamente o nome que esta acima de todo (outro) nome". 

O descrito acima demonstra como a TNM tem procedido para justificar seus ensinos, 
muito embora a advertência bíblica sobre aqueles que aumentam ou diminuem algo da Bíblia. 

Mas, às vezes, a Sociedade Torre de Vigia dá uma abertura para Jesus não deixa de 
reconhecê-lo dentro da sua verdadeira natureza de Deus que é, e assim concorda que a 
salvação depende da invocação do nome de Jesus, juntando duas passagens importantes do 
Novo Testamento – Atos 4.12 e Romanos 10.13: 
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Fonte: Estudo das Escrituras, C. T. Russell, p. 100/101. 

 

A “verdade” das Escrituras da Sociedade Torre de Vigia antes era outra. O nome Jeová 
só se aplicava ao Pai: 

 

Desde o começo esta revista tem defendido as verdades básicas da Bíblia. Por 
exemplo, declarou no seu número de agosto de 1882: “Afirmamos 
confiantemente que o nome Jeová nunca é aplicado nas Escrituras a outro que 
não o Pai”. A Sentinela, 1 de julho de 1979, p. 5. 

 

Hoje, porém, sua TNM aplica Jeová a Jesus Cristo (Mateus 3.1-3; Lucas 3.4). 

 


