
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A trindade e a Bíblia 

  

  Quase todos os que creem na Trindade¹ afirmam ser monoteístas, ou seja, que adoram 

a um só Deus. Porém, isto se mostra bastante confuso, pois todo trinitáriano adora não 

só ao “Deus-Pai”, mas também ao “Deus Filho” e ao “Deus Espírito Santo”. Quantos 

Deuses estão adorando os que creem nesta crença? Sem dúvida três, chamá-los 

“Deuses” indicaria que são politeístas, e “politeísmo” é uma palavra que não faz parte 

da teologia tradicional.  Não obstante, certamente é uma palavra que está sempre 

presente na prática religiosa. Por isso, os teólogos católicos e protestantes tratam de 

chamá-los de “Pessoas” e não “Deuses”. Quanta diferença pode existir entre ambas as 

expressões? Na realidade, nenhuma! Quantas Pessoas adoram os trinitarianos? Esta 

pergunta sim é admissível aos teólogos; e a resposta é:  três pessoas. Pode alguém que 

se considera cristão ser monoteísta se está adorando a Três Pessoas? Agora se torna 

mais compreensível o porquê de se ter cunhado frases como: “adoramos a um só Deus 

em Trindade”.  

Contudo, este é um subterfúgio que oculta o caráter politeísta do dogma trinitariano. 

Além disso, o dogma trinitariano é sustentado por termos técnicos, tais como: 

(funcionalidade, termo atribuído a Jesus como filho de Deus somente no âmbito 

terrestre) deus Triúno, trindade, deus filho, deus espírito santo. Termos estes que não 

são encontrados na bíblia. Por outro lado existe sim Filho de Deus, e Espírito de Deus, 

não o inverso disso. A trindade Não é uma doutrina bíblica, a própria palavra trindade 

nos diz isso, na verdade é uma adoração a três pessoas, e consequentemente três deuses, 

pois “trindade” significa três deidades. A Trindade é absolutamente contrária à doutrina 

da Bíblia. Desqualifica Deus como o Soberano do Universo. Jesus não é o Filho de 

Deus e nem poderia ter morrido pelo homem. (co-eternos não pode ser filho e nem 

morre) Jesus não pode ser um advogado entre Deus e os homens.  

A figura do Intercessor desaparece da Bíblia. Se como dizem os trinitárianos, Jesus é 

filho de Deus “funcionalmente” isso contraria vários textos bíblicos, principalmente o 

de João 3:16, que diz que Deus amou o mundo, neste caso se Jesus não é o filho 

legitimo de Deus, como creem os trinitárianos que o amor de Deus é literal? O Credo 

(trinitário) de Atanásio foi finalmente estabelecido (provavelmente) no século V. Não 

foi escrito por Atanásio, mas recebeu seu nome. Este é um trecho do credo: “Adoramos 



um só Deus em trindade... O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o espírito Santo é Deus; e, 

contudo eles não são três deuses, mas um só Deus.” 

 Sendo assim Cristo, de acordo com o credo de Atanásio e os teólogos de hoje, é a 

segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai sendo a primeira e o Espírito Santo a 

terceira. Cada uma dessas pessoas é Deus. Cristo é seu próprio pai e seu próprio filho. O 

Espírito Santo não é nem pai nem filho, mas ambos. O filho foi gerado pelo pai, mas já 

existia depois.  Cristo é tão velho quanto seu pai e o pai é tão jovem quanto seu filho. O 

Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas já era igual a eles antes de proceder, ou 

seja, antes de existir, mas mesmo assim ele tem a mesma idade que os outros dois. 

Deste modo, se afirma que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é 

Deus e que esses três deuses fazem um só deus. De acordo com a tabela de 

multiplicação celestial, um é três e três vezes um é um, e de acordo com a regra de 

subtração do céu segundo os trinitarianos, se diminuirmos dois de três sobram três, a 

regra de adição também é estranha: se somarmos dois mais um teremos apenas um, pois 

cada um é igual a si mesmo e aos outros dois. Complicado não?  

     Como podemos conciliar o pensamento de Atanásio com os seguintes versos 

bíblicos? Êxodo 20:3,(Não terás outros deuses diante de mim.) o que significa o 

pronome mim? Seriam três pessoas? Não, não é assim que nos fala o profeta Daniel, 

“ver” Daniel 2:28.(Mas há um Deus no céu... ) Sendo a maioria das igrejas Cristãs  

denominações trinitarianas elas dizem o seguinte: Com certa frequência, os cristãos 

foram e, às vezes, ainda são acusados de serem politeístas - adoradores de mais de um 

Deus. Essa é uma acusação compreensível, mas falsa. Como cristãos, admitimos que 

existam três Pessoas na Divindade: "são um em desígnio, mente, em caráter, mas não 

em pessoa". “A religião cristã não é uma crença em três deuses separados; ao contrário, 

é uma crença em um Deus que Se manifesta em três pessoas que trabalham em perfeita 

harmonia uma com a outra”.  

O difícil mesmo é entender essa questão, como pode ser um só Deus sendo três pessoas 

se a própria doutrina ensina que cada uma das pessoas é deus? O que o próprio Jesus 

falou sobre esta questão? Mat. 19:17, Marcos 12:32, João 17:3.  

Atualmente, louva-se, adora-se  a terceira pessoa da trindade, como sendo o Deus 

Espírito Santo, pergunto: Se o deus Espírito Santo é realmente a terceira pessoa da 

Divindade e é também assim uma Deidade, porque ele não recebe adoração no livro de 

Apocalipse? Sendo deus co-eterno, co-igual com o Pai e o Filho porque não há um 

trono para ele? Não é ele digno de sentar-se sobre o trono do universo? ( Pense bem 

nessas questões amigo elas são importantíssimas para nossa salvação) Os defensores da 

doutrina da trindade afirmam que tal doutrina é um mistério, pergunto: se é um mistério 

como puderam formulá-la? O mistério aconteceu pelo simples fato de recusarem seguir 

somente o que está escrito na bíblia Por exemplo: o que disse o apostolo Paulo em I 

Coríntios 3:19. Agora diga-me quantos Deus ou personagem aparecem nesses versos? 

Romanos 16:27; I Cor.8: 4 e 6, Gal 3:20, Efésios 4:5 e 6, I Tim. 1:17, 2:5. Em meio a 

vários versos bíblicos que nos falam de um só Deus, ou que Deus é único; o que fazer a 

mais para mostrar que a crença  na trindade não têm apoio bíblico? Vamos Continuar 

com a analise. Dentro da visão trinitáriana, os três seres da trindade¹, formam um único 

Deus, ou seja, partilham da mesma essência divina. Se seguirmos este pensamento nós 

incorreremos em pelo menos dois problemas. Problema (1) se este for o caso, nenhuma 

das três pessoas é deus, necessário seria então um quarto “ser ou elemento” para que 

pudesse transmitir os seus atributos para os três, e este “ser ou elemento” é que seria 

deus, pois como a própria doutrina ensina os três seres compartilham de uma só 

natureza e atributos. Se não for assim cabe uma pergunta: compartilham a natureza e 

essência de quem?  



     Entra então o problema (2) se a natureza e a essência são comuns aos três, 

invariavelmente quer aceitam ou não, os três seres da trindade são três deuses, deixa de 

ser trindade para se tornar triteísmo.   Em 1996, Gordon Jenson que era o presidente do 

Spicer Memorial College em Pune na Índia escreveu:  "Para erradicar a rebelião do 

pecado  do universo e restabelecer a harmonia e  a paz, um dos Seres divinos aceitou, 

desempenhar o papel do Pai e outro o papel do Filho, e o terceiro ser divino, o Espírito 

santo,… aceitou o papel que o plano requeria, os Seres divinos não perderiam nenhuns 

dos seus poderes nem suas deidades…" Os Seres divinos desempenharam papéis que 

eles tinham concordado em realizar antes da fundação do mundo. (Retirado de “The 

Week of Prayer issue of the Adventist Review” 31 de Outubro de 1996)    O Triteísmo², 

como o Modalíssimo³, nega a morte de Cristo, porque é dito que os três Seres divinos 

são exatamente iguais e nenhum deles poderia morrer ou poderia separar-se um do 

outro. Novamente, o crente fica com uma percepção fria do amor de Deus, enquanto 

imagina que Deus (a comunidade de três deuses) amou o mundo de tal maneira que eles 

enviaram um deles para a Terra a fim de fingir ser o Filho de um dos outros que para 

trás ficaram, e fingir morrer e revelar o amor de todos os três, inclusive os dois que 

tinha ficado atrás.  
     Esse conceito está distante de revelar o amor maravilhoso de Deus, que deu seu Filho 

unigênito para morrer por nossos pecados e não mostra nada além de um simulacro de 

sacrifício humano para os pecadores. Desculpem-me os trinitarianos, na verdade é a 

mesma coisa, o dogma da trindade é só uma camuflagem do triteísmo. Deus é um ou 

uma trindade? O que nos diz a bíblia? Tiago 2:19, Judas 25. Devemos de atentar para os 

versos que foram analisados, vários deles falam de Deus e incluem a Jesus Cristo, ora se 

Jesus é o Deus eterno para que fazer tal distinção? Entre o ensinamento dos homens e da 

bíblia, eu fico com a bíblia, Deut. 6:4.  
  

Dicionário Aurélio 

¹ Trindade:  1.Na doutrina cristã, o dogma da união de três pessoas distintas em um só 

deus.  2.Divindade tríplice, nas religiões pagãs. 3. Grupo de três pessoas ou coisas 

análogas. (Mini Dicionário Aurélio  Escolar) 

 

Wikipéia: Trindade: Para os seus defensores,  é um  dos  dogmas centrais da fé cristã, 

e considerado um mistério. Tais denominações consideram-se monoteístas. 

 

²Triteísmo:  O Triteismo é o conceito de que Deus é realmente composto de três seres 

separados, que são só um porque eles estão perfeitamente unidos nas  suas metas, 

planos e propósitos e porque eles trabalham juntos. Neste conceito, Deus não é um 

indivíduo, mas um grupo de três indivíduos, ou uma 

comunidade.  http://www.adventistas.com/janeiro2003/tipo_trindade_6.htm 

³Modalismo: O Modalismo é a ideia de que há um Deus que é um ser e que se 

manifesta em três modos diferentes em tempos diferentes. 

  

OBS: Neste conceito (Modalismo) o crente é novamente enrolado com a ideia de que 

Deus amou o mundo de  tal maneira que Ele mesmo veio para a Terra fingir ser o Seu 

próprio Filho, e também fingiu morrer para revelar o seu grande amor  por nós. Não é 

nenhuma maravilha que haja uma falta de amor genuíno por Deus neste mundo, quanto 

mais agora que o poder regenerador do amor de Deus e o coração do evangelho são 

afastados das pessoas por conceitos errôneos como esses.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADstas


  

Para Estudar mais sobre esse e outros assuntos escreva para o endereço de E-mail  

abaixo, Solicite o Curso Bíblico  Verdades Eternas . 

  

  

OBS: Se você deseja estudar e conhecer mais sobre este assunto e outros, entre em 

contato:  

 

 

 

  

 
  

 

  

 
  
  

 

  

 

Grupo de Oração e Estudo da Bíblia 

  Fone: (83) 8706 4266 

  goeb-jp@hotmail.com   
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