
  

TRINITARIANISMO 
(parte II)



  

A Palavra de Deus afirma:

E também houve entre o povo falsos profetas, 
como entre vós haverá também falsos doutores, 

que introduzirão encobertamente heresias de 
perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, 
trazendo sobre si mesmos repentina perdição.

2 Pedro 2:1



  

Evolução histórica

 A tendência do trinitarianismo 
começou considerando o 
Logos (Jo 1) como pessoa 
separada, seguindo um 
pensamento da filosofia 
grega;

 No primeiro século da Igreja, 
o trinitarianismo não havia se 
desenvolvido. Estava 
surgindo um binitarianismo 
baseado na filosofia grega.



  

Evolução histórica

 Tertuliano (150-225 d.C) foi 
o primeiro a usar a palavra 
Trindade (Latim: trinitas);

 Acreditava que a trindade 
existe só para o propósito 
da revelação, depois 
desaparecerá;

 Tertuliano cria que quanto 
mais impossível é o objeto 
da fé, mais certo ele é. 
Carregava a frase: “Eu 
creio porque é absurdo”;

Tertuliano (150 – 225 d.C)



  

Evolução histórica

 Sofreu oposição por duas 
razões: crença que proibia o 
politeísmo e a doutrina divina 
da unidade de Deus;

 Mais tarde se tornou seguidor 
de Montano, um herege que 
dizia ser o Paracleto 
(consolador) e o último 
profeta antes do fim do 
mundo;

 Por fim, passou a exaltar o 
celibato e condenar o 
casamento. Foi excomungado 
da Igreja.

Tertuliano (150 – 225 d.C)



  

Evolução histórica

 Como Tertuliano foi para 
Ocidente, Orígenes foi 
para o Oriente um 
propulsor do 
trinitarianismo;

 Tentou unir a filosofia 
grega e o cristianismo, 
mais tarde chamada de 
gnosticismo;

 Criou a doutrina do Filho 
Eterno; defendia apenas a 
ideia do Pai e do Filho.

Orígenes († 254 d.C)



  

Evolução histórica

Quem foi Orígenes:

 Teólogo que enfatizava o 
conhecimento místico;

 Negou a necessidade da 
obra redentora de Cristo;

 Creu na salvação dos 
maus, incluindo o diabo;

 Foi excomungado da 
Igreja.

Orígenes († 254 d.C)



  

Evolução histórica

 Outros trinitarianos na história da Igreja 
Primitiva foram Hipólito e Novatian;

 Hipólito foi um oponente a Sabélio, um grande 
defensor da Unicidade (também chamada de 
modalismo ou monarquianismo);

 Novatian foi um dos primeiros a enfatizar o 
Espírito Santo como pessoa. Foi excomungado 
mais tarde da Igreja por Cornélio, bispo de 
Roma.



  

Evolução histórica

 No fim do terceiro século, o trinitarianismo 
havia substituído o modalismo (unicidade), mas 
ainda não havia se estabelecido a doutrina;

 No início do quarto século surge uma grande 
controvérsia a respeito da divindade, entre Ário 
e Atanásio;

 Ário defende o um tipo de unitarismo (sua 
doutrina é chamada mais tarde de Arianismo);

 Atanásio defende o trinitarianismo.



  

Evolução histórica

 Para resolver essa controvérsia, 
o imperador Romano, recém 
convertido, convoca o Concílio 
de Nicéia em 325 d.C;

 Constantino acelerou o 
aparecimento do paganismo e 
de doutrinas heréticas na Igreja;

 Tratou questões religiosas de 
forma política, banindo bispos 
que não aceitavam a nova 
profissão de fé.

Imperador Constantino



  

Evolução histórica

 Nesse concílio havia três 
grupos: uma minoria de 
Arianos, uma minoria de 
Atanasianos, e a maioria que 
não entendia o conflito e 
queria a paz;

 Constantino não tinha 
nenhuma posição, queria 
apenas um acordo final;

 Ao final ficou firmado: uma 
rejeição ao arianismo, a 
primeira declaração oficial 
contra a Unicidade e a primeira 
a favor do Trinitarianismo.

Concílio de Nicéia (325 d.C)



  

Evolução histórica

 O Concílio de Nicéia havia 
estabelecido apenas a 
distinção do Pai e do Filho;

 Devidos as controvérsias 
que ainda surgiam, veio o 
Primeiro Concílio de 
Constantinopla, que 
determinou a vitória 
trinitariana, declarando que o 
Pai, o Filho e o Espírito 
Santo eram três pessoas 
separadas de Deus, 
coiguais, coeternas e de 
coessência. 

Concílio de Constantinopla (381 d.C)



  

Em resumo...

Monoteísmo judaico

Trindade pagã

Concílio de Nicéia

Concílio de Constantinopla

JESUS CRISTOJESUS CRISTO

Igreja Verdadeira

Antigo Testamento

Novo Testamento



  

Origem das Igrejas



  

Conclusão

“A doutrina da trindade foi formada por preceitos 
humanos, possivelmente influenciado por 

crendices e filosofias pagãs, levando os homens 
a distorcer o verdadeiro conceito da divindade de 

Deus.
Devemos procurar resgatar os verdadeiros 

ensinos e princípios da Igreja Primitiva, que com 
o passar do tempo foi deturpado.”

Pr Anderson
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