
Comparativo Unicidade e Trindade
Por Pr Anderson

(baseado em BERNARD, David K. A Unicidade de Deus)

Trinitarianismo Unicidade Referência Bíblica

Pai, Filho e Espírito 
Santo são as três pessoas 
da divindade. Eles são 
pessoas distintas e 

coiguais, coeternas e de 
coessência. Contudo, Deus, 

o Pai, é o cabeça da 
trindade em algum sentido, 

e o Filho e o Espírito 
Santo procedem dEle em 

algum sentido.

Pai, Filho e Espírito 
Santo são designações 
diferentes para o único 

Deus. Deus é o Pai, Deus é 
o Espírito Santo. O Filho 
é Deus manifesto na carne. 
O termo Filho sempre se 
refere à encarnação, e 
nunca a uma deidade à 
parte da humanidade.

Efésios 4.6

Um só Deus e Pai de todos, 
o qual é sobre todos, e 

por todos e em todos vós.

Há três pessoas em um 
Deus. Isto é, há três 

distinções essenciais na 
natureza de Deus. Deus é 

uma trindade santa.

Há um Deus com nenhuma 
divisão essencial na sua 
natureza. Ele não é uma 
pluralidade de pessoas, 

mas tem uma pluralidade de 
manifestações, papéis, 
títulos, atributos ou 
relacionamentos com o 

homem. Ainda mais, estas 
manifestações não se 

limitam a três.

João 14.8-10

Disse-lhe Filipe: Senhor, 
mostra-nos o Pai, o que 

nos basta.
Disse-lhe Jesus: Estou há 
tanto tempo convosco, e 
não me tendes conhecido, 
Filipe? Quem me vê a mim 
vê o Pai; e como dizes tu: 
Mostra-nos o Pai? Não crês 
tu que eu estou no Pai, e 
que o Pai está em mim? As 
palavras que eu vos digo 
não as digo de mim mesmo, 
mas o Pai, que está em 

mim, é quem faz as obras.

Jesus Cristo é a 
encarnação do Deus ou 

Filho. Jesus não é o Pai 
ou o Espírito Santo.

Jesus Cristo é o Filho de 
Deus. Ele é a encarnação 
da plenitude de Deus. Em 
sua divindade, Jesus é o 
Pai e o Espírito Santo.

Colossenses 1.15

O qual é imagem do Deus 
invisível, o primogênito 

de toda a criação.

Filipenses 1.19

Porque sei que disto me 
resultará salvação, pela 

vossa oração e pelo 
socorro do Espírito de 

Jesus Cristo.

O Filho é eterno. Deus 
Filho existe desde toda a 
eternidade. O Filho é 
eternamente gerado pelo 

Pai.

O Filho é gerado, não 
eterno. O Filho de Deus 
existiu desde toda a 

eternidade somente como um 
plano na mente de Deus. O 

Filho de Deus veio à 
existência atual 
(substancial) na 

encarnação, tempo este em 
que o Filho foi concebido 
(gerado) pelo Espírito de 

Deus.

Lucas 1.35

E, respondendo o anjo, 
disse-lhe: Descerá sobre 
ti o Espírito Santo, e a 
virtude do Altíssimo te 
cobrirá com a sua sombra; 
por isso também o Santo, 
que de ti há de nascer, 

Filho de Deus. 
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A palavra de João (Logos) 
é a segunda pessoa da 

divindade, a saber, Deus 
Filho.

A palavra de João não é 
uma pessoa separada, mas é 

o pensamento, plano, 
atividade, ou a expressão 
de Deus. A Palavra foi 

expressada em carne, como 
o Filho de Deus.

2 Coríntios 5.18-19

E tudo isto provém de 
Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo por Jesus 

Cristo, e nos deu o 
ministério da 
reconciliação;

Isto é, Deus estava em 
Cristo reconciliando 

consigo o mundo, não lhes 
imputando os seus pecados; 
e pôs em nós a palavra da 

reconciliação.

Jesus é o nome humano dado 
a Deus o Filho, como 
manifesto na carne.

Jesus, que significa 
Jeová-Salvador, é o nome 
revelado de Deus no Novo 
Testamento. Jesus é o nome 

do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo

João 17.26

E eu lhes fiz conhecer o 
teu nome, e lho farei 

conhecer mais, para que o 
amor com que me tens amado 
esteja neles, e eu neles 

esteja

O batismo nas águas é 
administrado dizendo-se em 
nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo.

O batismo nas águas é 
corretamento administrado 
dizendo-se No nome de 

Jesus. O nome de Jesus é 
normalmente acompanhado 
pelos títulos de Senhor,

Cristo, ou ambos.

Atos 8.16

Porque sobre nenhum deles 
tinha ainda descido; mas 
somente eram batizados em 

nome do Senhor Jesus.

Veremos a Trindade ou o 
Deus triúno no céu. Muitos 
trinitarianos dizem que 

veremos três corpos, o que 
é triteísmo declarado. 
Muitos deixam aberta a

possibilidade de que 
veremos somente um ser 
Espírito, como um corpo. 
Muitos trinitarianos não 
sabem o que creem acerta 

disto, e alguns 
francamente admitem que 

não sabem.

Veremos Jesus Cristo no 
céu. Ele é o único no 

trono e o único Deus que 
virá buscar a sua Igreja.

Zacarias 14.9

E o SENHOR será rei sobre 
toda a terra; naquele dia 
um será o SENHOR, e um 

será o seu nome.

Apocalipse 1.7-8

Eis que vem com as nuvens, 
e todo o olho o verá, até 

os mesmos que o 
traspassaram; e todas as 

tribos da terra se 
lamentarão sobre ele. Sim. 
Amém. Eu sou o Alfa e o 
Omega, o princípio e o 

fim, diz o Senhor, que é, 
e que era, e que há de 
vir, o Todo-Poderoso.

A divindade é um mistério. 
Devemo aceitar pela fé e 
ministério da trindade, 

apesar das suas 
contradições aparentes.

A divindade não é um 
ministério, especialmente 
para a Igreja. Não podemos 
entender tudo o que há de 
saber acerca de Deus, mas 
a Bíblia ensina claramente 
que Deus é um em número e 
que Jesus Cristo é o único 
Deus manifesto na carne.

1 Timóteo 3.16

E, sem dúvida alguma, 
grande é o mistério da 
piedade: Deus se 
manifestou em carne, foi 
justificado no Espírito, 
visto dos anjos, pregado 
aos gentios,
crido no mundo, recebido 
acima na glória.


