
  

TRINITARIANISMO (parte I)



  

A Palavra de Deus diz:

Não terás outros deuses diante de mim. (Êx 20:3)

Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa 
sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, 

segundo a tradição dos homens, segundo os 
rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.    

(Cl 2:8)



  

A Igreja Primitiva

Antigo Testamento Novo Testamento

JESUS CRISTOJESUS CRISTO

Igreja



  

Igreja Primitiva

Marcos 16:20; Atos 4:31-33; 5:12-16; 6:7; 8:4Homem coxo Atos 3:1-11

Sinais e
maravilhas...

Estêvão é apredrejado
Atos 7:54-60

… e
perseguições!

Pedro aprisionado
Atos 12:1-19



  

A perseguição
espalha o
Evangelho

Perseguição
de Nero
64 D.C.

A Perseguição Romana

Catacumba de
Roma

257 D.C.

Diocleciano
queima Bíblias

303 D.C.

A Igreja Primitiva



  

Cronograma da Igreja

30 - 150 D.C.
 Dia de
   Pentecostes
   30 D.C.
 Perseguição
   por Nero
   54 - 68 D.C.

 Martírio dos
   Apóstolos
   44 - 68 D.C.
 Jerusalém
   destruída
   70 D.C.

 Perseguição
   por Domiciano
   81 - 96 D.C.

150 - 300 D.C.

 Gnosticismo
 Montanistas
   155 D.C.

 Tertuliano
   introduz uma
   idéia nova:
   “A Trindade”
    156 D.C.

 Sabélio
   200 D.C.

300 - 400 D.C.
  Perseguição
    por 
   Dioclesiano
   303 D.C.
 O Édito de
   Tolerança de
   Constantino
   313 D.C.
 Concílio de
   Nicéia
   325 D.C.

 Concílio de
   Constantinopla
   381 D.C.

400 - 500 D.C.
 Começa 
adoração pagã
 Sacrifícios,
   altares, 
   imagens  de
   padres, 
   relíquias
 Queda do 
   Império 
   Romano 
   410 D.C.

 Papa
   estabelecido
   461 D.C.

500 - 1500 D.C.

ÉPOCA DAS TREVAS

 Nascimento de Maomé  
   570 D.C.
 Guerras Santas
 Cruzadas
    1096 - 1291
 Luta pelo poder
   igreja e estado
 Venda de
   indulgências
   1476



  

Tertuliano

 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

 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.



  

Conceito

Trinitarianismo é a crença de que há três 
pessoas em um Deus. Isto tem sido declarado de 

várias maneiras, tais como “um Deus em três 
Pessoas” e “três pessoas em uma substância”. 
Ela afirma que, em Deus, há três distinções de 
essência, não somente de atividade. O nome 

dado a estas três pessoas são: Deus Pai, Deus 
Filho e Deus Espírito Santo.

[David K. Bernard – A unicidade de Deus]



  

Conceito

A união de três pessoas ou hipóstases (o Pai, o 
Filho, e o Espírito Santo) numa Divindade, de 
modo que todos os três são um Deus, com 
relação à substância, mas três pessoas ou 
hipóstases com relação à individualidade’’.

 (Webster’s Collegiate Dictionary, [F] 5ª edição).



  

Doutrina Trinitariana Ortodoxa

Essa doutrina afirma que estas pessoas da 
divindade são coiguais em poder e autoridade; 

que elas são coeternas no passado, presente, e 
futuro, e que cada uma contem plenamente a 

mesma natureza divina.

O Pai não é procriado, o Filho é procriado ou 
gerado, e o Espírito é emanado.



  

Origem (antes de Cristo)

 O babilônicos 
adoravam um deus em 
três pessoas e usavam o 
triângulo equilátero 
como um símbolo dessa 
trindade;

 A seita dos babilônicos 
defendiam a existência 
da divindade do pai, mãe 
e filho, chamada de 
“trindade babilônica”.



  

Origem (antes de Cristo)

Os egípcios também 
tinham uma trindade 
divina de pai, mãe, e 
filho (Osiris, Ísis e 
Horus).



  

Origem (antes de Cristo)

O hinduísmo tem 
adorado uma trindade 
suprema (Trimurti), 
desde as épocas 
antigas: Brahma (o 
criador), Shiva (o 
destruidor) e Vishnu 
(o preservador).



  

Origem (antes de Cristo)

O budismo tem a 
doutrina do corpo 
triplo, ou Trikaya. O 
primeiro corpo é a 
eterna realidade 
cósmica, o segundo a 
manifestação 
celestial do primeiro, 
e o terceiro à a 
manifestação 
terrestre do segundo.



  

Origem (antes de Cristo)

O taoísmo, a antiga 
religião mística da 
China, tem um 
trindade oficial de 
deuses supremos: o 
Jade Imperador, Lao 
Tzu e Ling Pao. Essa 
trindade é chamada 
de “as três purezas”.



  

Conclusão

Segundo David K. Bernanard, o trinitarianismo 
converte o monoteísmo em um politeísmo, 

diferenciando-se do politeísmo pagão somente 
em que há uma perfeita concordância e unidade 

entre os deuses. Isto é politeísmo, um triteísmo, e 
não o monoteísmo ensinado pela Bíblia e 

sustentado pelo judaísmo.
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