
ANTIGO TESTAMENTO

Pontos relevantes:

- Ele criou tudo sozinho: Is 44.24;

- o Filho não havia nascido: Gl 4.4 e Lc 1.35;

- Só Deus pode criar. Anjos e homens apenas podem transformar (Gn 1.27);

- Quem formou tudo? O Pai (Gn 1.1; Jó 38.4) ou o Filho (Jo 1.3; Cl 1.16)?

Teorias aceitas sobre o texto:

1) Ele conversa com os anjos (teoria aceita pelos judeus). Deus fala com anjos: I Rs 

22.19-22;

2) Ele falava com sua consciência: Ef 1.11;

3) Pluralidade de atributos, como o termo Elohim;

4) Precognição de Deus sobre a futura vinda do Filho - o Verbo (I Pe 1.19-20; Ap 

13.8; Jo 1.1-3).

Outras passagens semelhantes: Gn 3.22 e Gn 11.7.

 Façamos o homem à nossa imagem[...]  (Gn 1.26)



Pontos importantes:

- o Filho não havia nascido: Gl 4.4 e Lc 1.35;

- Deus não tinha o Filho ao seu lado (Hb 6.13; Is 43.11).

Explicação:

Trata-se de uma afirmação profética (Hb 1 e 2; Is 9.6).

Outras passagens semelhantes: Sl 8.4-5; Sl 45.6-7 e Sl 110.1.

Pontos importantes:

- as características do ancião de dias se aplicam a Jesus Cristo (Dn 7.9-10 e Ap 1.13-

15);

- o ancião de dias está sobre o trono (Dn 7.9). Jesus se assentará sobre o trono (Ap 

21.5);

- o ancião de dias é juiz (Dn 7.10). Jesus será o nosso juiz (Mt 25.31-32);

- o ancião de dias destrói satanás (Dn 7.11). Jesus destruirá satanás (Ap 19.11-21).

Explicação:

Trata-se de uma visão profética do Seu papel humano e Seu papel divino.

[…] Tú és o meu Filho, eu hoje te gerei (Sl 2.7)

O quarto homem na fornalha era Jesus, o Filho de Deus?

[…] um ancião de dias […] filho do homem (Dn 7.13)

Conclusão:

Há um só Deus no Antigo Testamento (Dt 6.4)


