
O Conceito da Trindade
e a Bíblia



Ao longo dos séculos muitos conceitos 
sobre a Divindade têm surgido. 

Muitos debates têm sido travados 
e todos afirmam ter base bíblica 

para defender suas ideias.

 Vejamos 2 conceitos bastante conhecidos:



1 - Alguns consideram que Deus é constituído 
por apenas uma Pessoa. O qual se apresentou como Pai, depois 

como Filho e atualmente atua como o Espírito Santo.
Não são 3 Pessoas, nem três Deuses. 

É apenas um Ser Pessoal, o qual se apresentou 
e se revelou com três títulos diferentes 

(Pai, Filho e Espírito Santo).



2 - Outros estão convictos de que Deus 
é constituído por três Pessoas: São três pessoas (Pai, Filho 

e Espírito Santo) 
as quais constituem um só Deus. 

Isto é, Deus é um plural de três Pessoas, cada pessoa da 
divindade é Deus, mas não são três Deuses. Eles creem em 

TRÊS pessoas que formam UM Deus. 



Existe algum texto bíblico que afirma que 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? 

Ou seja, que os três são um? 

Leiamos o que está escrito em 1 João 5:7-8. 



Pois há três que dão testemunho [no céu: o Pai, a Palavra e 
o Espírito Santo; e estes três são um. E três são os que 

testificam na Terra]: o Espírito, a água e o sangue... 
1 João 5:7-8. 



Em toda a Bíblia, esse é o único texto que defende o 
conceito de Trindade, ou seja, que “os três são um.” 

Mas por que esse texto está entre colchetes? 

Como esse texto está em outras versões da Bíblia? 



Tanto na Bíblia de Jerusalém, como na edição João Ferreira 
de Almeida, I João 5:7 está entre colchetes com a seguinte 

explicação: 

“Todo conteúdo entre colchetes é matéria da Tradução de 
Almeida, que não se encontra no texto grego adotado.”  



Leia o verso 6 e perceba que João está falando da água (Batismo 
de Jesus), do sangue (Morte de Jesus) e do Espírito que dá 

testemunho de Nosso Senhor.

“Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo; 
não somente com água, mas também com a água e com o 

sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a 
verdade.” I João 5:6 



“Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o 
sangue, e os três são unânimes num só propósito.” 

“Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os 
três estão de pleno acordo.” (BLH)



Isaac Newton (1643-1727), sobre 1 João 5:7-8 
escreveu:

“Este é o sentido claro e natural, e o pleno e 
forte argumento; mas, se inserir o testemunho 

‘dos Três no Céu’, então o interrompe e 
corrompe”



Como não existe nenhum outro texto bíblico que afirme que 
o Pai, o Filho e o Espírito são um. Muitos utilizam:

 Mateus 3:16-17 (Batismo de Jesus); Mateus 28:19 (A 
grande comissão);   II Coríntios 13:13 (A bênção apostólica) 

e outros versos em defesa de sua tese. 



Um dos principais argumentos usados é o fato de que 
Deus, Jesus e o Espírito Santo são mencionados juntos 

nesses versos. Porém perguntamos: 

O simples fato de um verso mencionar os três (O Pai, o 
Filho e o Espírito Santo) é uma prova do conceito 

trinitariano? 



De acordo com o Dicionário, TRINDADE é: 

“Dogma da Religião cristã que sustenta a existência 
de 3 pessoas distintas na natureza de Deus OU 
Divindade Tríplice, nas religiões pagãs”, etc.. 



De acordo com a Igreja Católica: 
“O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. (...) A 
igreja estudou esse mistério com grande cuidado e, depois de 

quatro séculos, decidiu declarar a doutrina desta maneira: dentro 
da unidade de Deus há três Pessoas, o Pai, o Filho, e o Espírito 

Santo.” – O Catecismo Católico de Hoje, pág. 11 



De acordo com o Nisto Cremos, pág. 31 

“Há um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três Pessoas 
coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre 

presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é 
conhecido por meio de Sua auto-revelação. Para sempre é digno de culto, 
adoração e serviço por parte de toda a criação.” – Crenças Fundamentais, 

2.



“O Credo de Atanásio” nos dá o conceito da Trindade 
Ortodoxa, que é aceito como verdade pela Igreja Católica e 

a maioria das Igrejas protestantes e/ou evangélicas.

Vejamos:



“Qualquer pessoa para ser salva, antes de todas as coisas é necessário que ela 
celebre a fé Católica. (...) Mas esta é a fé Católica: Que nós adoramos um Deus em 
uma Trindade, e a Trindade em uma unidade. (...) Porque existe uma pessoa do Pai: 

outra do Filho: outra do Espírito Santo. (…) Assim o Pai é Deus; o Filho é Deus; e o 
Espírito Santo é Deus; porém não há três Deuses; mas um Deus (…) Mas as três 

Pessoas juntas são co-eternas e co-iguais. De forma que em todas as coisas, como 
supracitado, a Unidade na Trindade, e a Trindade em sua Unidade devem ser 

adorados.” (História da Igreja Cristã, de Philip Schaff , Vol. 3, Seção 132, págs. 690). 



De acordo com esse conceito, temos algumas 
perguntas, para nossa reflexão: 



1ª) Se as 3 Pessoas é Deus: O Pai é Deus, o Filho é Deus e o 
Espírito Santo é Deus. 

Então existem três Deuses? 



2ª) Se não existem 3 Deuses. 

Como podemos provar que não são 3 Deuses? 
Como provar biblicamente que na verdade é 1 Deus em 3 

Pessoas ou 3 Pessoas em 1 Deus? 



3ª) Se o Espírito Santo é uma 3ª Pessoa da mesma forma 
que o Pai e o Filho.

 
Como entender então João 20:22, onde diz que o Espírito 

Santo foi soprado por Jesus? Jesus assoprou o Seu próprio 
Espírito ou outra Pessoa? 



4ª) Se Deus é 3 Pessoas. 
Por que os 144.000 levarão o nome apenas do Pai e do 

Filho? (Apocalipse 14:1-4) 



5ª) Se Deus é 3 Pessoas (Pai, Filho e Espírito Santo). 

Por que apenas o Pai e o Filho estão em tronos? 
(Apocalipse 22:1 e 3). 

E por que devemos adorar apenas o Pai e o Filho? 
(Apocalipse 5:13). 



6ª) Se Deus é composto por três pessoas (Pai, Filho e 
Espírito Santo), por que Cristo disse que unicamente o 
Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai? 

(Mateus 11:27). 



7º ) Se Deus é uma unidade de 3 Pessoas, por que Jesus 
omitiu a 3a Pessoa, o Deus Espírito Santo ao referir-se a 

unidade que existe entre o Pai e o Filho? (João 14:10) (João 
17:21-23). 



8ª) Se Deus é constituído por três pessoas, por que o 
próprio Cristo afirmou: 

“Eu e o Pai somos um.” (João 10:30) e não: Eu, o Pai e 
o Espírito Santo somos um? 



Graham Greene, um Inglês convertido ao Catolicismo 
escreveu em 1950, um artigo para a revista “Life”.

 
Neste artigo, ele admitiu não haver autoridade bíblica para 

a trindade. Vejamos: 



“Nossos oponentes às vezes afirmam que nenhuma doutrina deve 
ser sustentada dogmaticamente que não esteja explicitamente 

exposta na Escritura. Mas as Igrejas Protestantes, elas mesmas, 
aceitam tais dogmas como a trindade, para a qual, não há uma 

precisa autorização nos Evangelhos.” (Graham Greene “The 
Catholic Church’s New Dogma: The Assumption of Mary,” Life, 

30/10/1950, pág.51). 



Diante destas dificuldades em harmonizar com a bíblia o 
conceito de Trindade (3 Deuses) ou do Deus Triúno (3 em 

1), muitos irmãos sinceros afirmam que esse conceito é um 
Mistério, ou seja, Deus é um mistério e não podemos 

conhecê-lo. 



No entanto, Jesus disse que: 
“… a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus.” 

(Mateus 13:11) e disse ainda, que a vida eterna é 
justamente conhecermos o Pai e o Filho (João 17:3). 



De acordo com a Teologia, Deus se revelou a humanidade de 3 
maneiras:

 a)  Através da Natureza – Romanos 1:20

b) Através de Sua Palavra – 2 Timóteo 3:16-17 

c) Através de Seu Filho – Hebreus 1:1-2 



“Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de 
Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido 
vistos claramente, sendo compreendidos por meio das 

coisas criadas, de forma que tais homens são 
indesculpáveis;”
Romanos 1:20



“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção e para a instrução na 

justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente 
preparado para toda boa obra.”

2 Timóteo 3:16-17 



“Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias 
maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, 

mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a 
quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de 

quem fez o universo.” Hebreus 1:1,2



Por João Carvalho  |  (83) 9.9610.8514
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