AULA 2

Resumo da doutrina da Trindade

1. Deus é um.
2. Deus é três.
3. As três pessoas são plenamente Deus.
4. Cada uma das pessoas é distinta das demais.
5. As três pessoas se relacionam eternamente entre
si como Pai, Filho e Espírito Santo.
John Frame, A Doutrina de Deus, p. 467
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Efésios 1.3-14

• Efésios 1.3-14 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção
espiritual nas regiões celestiais em Cristo, 4 assim como
nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis perante ele; e em
amor 5 nos predestinou para ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua
vontade, 6 para louvor da glória de sua graça, que ele nos
concedeu gratuitamente no Amado…
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Efésios 1.3-14

• Efésios 1.3-14 … no Amado, 7 no qual temos a redenção, pelo seu
sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua
graça, 8 que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a
sabedoria e prudência, 9 desvendando-nos o mistério da sua
vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, 10 de
fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas
as coisas, tanto as do céu como as da terra; 11 nele, digo, no qual
fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito
daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua
vontade, 12 a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de
antemão esperamos em Cristo…
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Efésios 1.3-14

• Efésios 1.3-14 …nós, os que de antemão esperamos em
Cristo; 13 em quem também vós, depois que ouvistes a
palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo
nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da
promessa; 14 o qual é o penhor da nossa herança, até ao
resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória
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O Pai é Deus

• “Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus
Pai e do Senhor Jesus Cristo.” Efésios 6.23
• “eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em
santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do
sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam
multiplicadas. 1 Pedro 1:2
• “a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de
Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e
amor.” 2 João 1:3
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Jesus Cristo é Deus

• João 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus.
• João 8:58 Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em
verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, Eu Sou.
• João 20:28 Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus
meu!
• Tito 2:13 aguardando a bendita esperança e a
manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador
Cristo Jesus
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O Espírito Santo é Deus

• Atos 5:3–4 Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu
coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do
valor do campo? 4 Conservando-o, porventura, não seria teu? E,
vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração
este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
• 2 Coríntios 3:16–18 Quando, porém, algum deles se converte ao
Senhor, o véu lhe é retirado. 17 Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde
está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18 E todos nós, com o rosto
desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor,
somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito.
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Mormonismo

• Devemos lembrar que, em 1820, todo o mundo cristão havia perdido a
verdadeira doutrina a respeito de Deus. Essa verdade simples, que os
apóstolos e santos da antiguidade compreendiam tão claramente,
perdera-se nos mistérios de um mundo apóstata. Todos os profetas
antigos e os apóstolos de Jesus Cristo entendiam claramente que o Pai
e o Filho são personagens distintos, como nossas escrituras ensinam
com tanta clareza. Devido à apostasia, esse conhecimento se perdeu.
(…) Deus tornou-Se um mistério, e tanto o Pai como o Filho passaram a
ser considerados uma fusão espiritual sem corpo, sem membros nem
emoções.
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Mormonismo

• Com a aparição do Pai e do Filho, surgiu na Terra uma testemunha
de Deus com o conhecimento necessário para restaurar ao mundo
o conceito correto quanto à verdadeira natureza de Deus. A
[Primeira] Visão de Joseph Smith deixou claro que o Pai e o Filho
são personagens distintos e têm corpos tão tangíveis quanto o
corpo humano. Foi-lhe revelado ainda que o Espírito Santo é um
personagem de Espírito, distinto e separado das personalidades
do Pai e do Filho.
• https://www.lds.org/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-joseph-fielding-smith/chapter-1-ourfather-in-heaven?lang=por
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Testemunhas de Jeová

• Jesus, o Filho de Deus, nunca alegou ser igual ou da
mesma substância que seu Pai. Em vez disso, ele
disse: “Vou embora para o Pai, porque o Pai é maior do
que eu.” (João 14:28) Ele também falou a uma de suas
discípulas: “Eu ascendo para junto de meu Pai e vosso
Pai, e para meu Deus e vosso Deus.” — João 20:17.O
espírito santo não é uma pessoa. Os cristãos do
primeiro século “ficaram cheios de espírito santo”, e
Jeová disse: “Derramarei do meu espírito sobre toda
sorte de carne.” (Atos 2:1-4, 17).
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Testemunhas de Jeová

• O espírito santo não é parte de uma Trindade. Ele é a
força ativa de Deus.
• https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/wp20131101/mentira-que-fez-deus-misteriotrindade/#?insight[search_id]=7a9f9e0b-e66b-40c0-82f6d771c894004e&insight[search_result_index]=4
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Heresias Trinitárias

• Monarquianismo Modalista/Sabelianismo/Patripassianismo: Essa
pessoa de Deus se apresenda de modos diferentes em diferentes
momentos da história.
• Monarquianismo Dinâmico/Adocionismo: Só o Pai é Deus. O homem
Jesus recebeu o poder de Deus no batismo e o Espírito é um poder
impessoal de Deus. Jesus é Deus no sentido de ter sido adotado como
filho de Deus.
• Arianismo/Subordinaciosnismo: Somente o Pai é completamente
Deus. O Filho teve início, tendo sido criado por Deus. Ele é a primeira
e mais poderosa criatura de Deus. O Espírito é uma criatura do Filho.

Heresias Trinitárias

Heresias Trinitárias
Proponente

Data

Monarquianismo Modalista: Pai, Filho e Espírito
Santo são três modos de existência de um mesmo
Deus.

Sabélio

215

Monarquianismo Dinâmico: O Pai é Deus. Jesus foi
adotado como seu Filho. O Espírito é uma força
impessoal.

Paulo de
Samosata

260

Arianismo: Somente o Pai é completamente Deus.
O Filho teve início, tendo sido criado por Deus. O
Espírito é o poder iluminador e santificador de
Deus.

Ário

318
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Triteísmo: há três deuses distintos
Parcialismo: As três pessoas são partes de Deus.
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Conclusão

• A nossa salvação depende totalmente da obra de cada
pessoa da Trindade.
• Existe uma perspectiva ontológica (quanto ao ser) e uma
econômica (quanto à atividade). Ontologicamente as
pessoas são totalmente iguais. Economicamente, o Pai é
superior.
• Existem instituições que creem diferente disso e
historicamente a igreja tem afirmado que quem não aceita a
Trindade não é cristão e tais instituições não são igrejas.
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Conclusão

• Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.
• Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi
concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria;
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está
sentado à direita de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir para
julgar os vivos e os mortos.
• Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Universal; na comunhão
dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na
vida eterna. Amém.

