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4- Como Deus se revela Trindade 
(continuação).

4.1- Deus Pai.
A invocação de Deus como Pai é
comum em muitas religiões.Há
vários casos de tríades divinas, 
onde uma divindade tem uma 

esposa e filho.É o caso de Osíris, 
sua esposa Isis e o filho Horus, no 
Egito. Claro que o Deus de nossa 



Fé não cabe neste tipo de arranjo. 
Ele é um Deus único, O Único 

Deus. Mas Ele gosta de falar aos 
seus profetas lembrando que Israel 
é seu filho primogênito. Assim seu 
maior profeta, Moisés, ao proferir 

seu cântico (Ex 32, 1-43), 
impressionado com a contínua 

rebeldia e infidelidade de seu povo 
para com Javé, exclama nos vv 5 e 

6:



“Portaram-se mal com Ele, 
pecaram como se não fossem seus 

filhos, geração depravada e 
perversa! É assim que agradeceis 

ao Senhor, povo louco e 
insensato? Não é Ele o Pai que te 

criou, que te fez e te formou?”.
Deus é o criador de tudo e ama as 

suas criaturas, sobretudo o ser 
humano. Escolheu Israel como o 

filho especial.



Quer sempre estar presente no 
meio dele, andando com ele em 
suas idas e vindas entre outros 

povos. Quer protegê-lo, 
proporcionando-lhe todo o bem 
estar. No final do livro de Isaias 
chega a uma revelação deveras 

impressionante, ao falar da 
restauração do povo judeu depois 

da derrocada na guerra com 
Nabucodonosor e do exílio. 



“... sereis amamentados, sereis 
carregados nos braços, sereis 

acariciados sobre os joelhos. Como 
a mãe consola o filho, assim eu vos 

consolarei” (Is 66, 12-13).
Realmente Deus é detentor e fonte
de toda a perfeição. A ternura de 
um coração materno deve chegar 
mais perto do coração de Deus do 

que o calor do coração paterno. 
Deus é paterno e materno. 



Sinto alegria quando leio o nº 239 
do nosso Catecismo, onde ele 

aborda este tema, lembrando que 
“Deus não é homem nem mulher, 

mas é simplesmente Deus!”

Estamos no campo das figuras, 
buscando maneiras de entender o 

infinito amor de Deus pelo ser 
humano.



4.2 - Deus Filho.
Contudo, existe uma paternidade 
real, ontológica. Ela só nos chega 
ao conhecimento porque Jesus, 

seu Filho Eterno que se encarnou, 
nos revelou e porque o ES nos 

concedeu a graça primeira, a graça 
original da Fé. “Ninguém conhece o 

Filho senão o Pai, e ninguém 
conhece o Pai senão o Filho e a 

quem o Filho quiser revelar” (Mt 11, 
27).



Para João, Jesus é o logos que 
desde sempre “estava junto de 

Deus e era Deus” (Jo 1, 1).
Os apóstolos confessaram ainda 
Jesus como “a imagem do Deus 

invisível” (Cl 1, 15) e como “o 
resplendor de sua glória e a 

expressão do seu ser” (Hb 1, 3; 
conferir CIC 241). Realmente, 
cremos que a invisibilidade de 

Deus é cancelada pela figura de 
Jesus.



Hoje estamos no dia 13/12/12. 
Daqui a poucos dias poderemos 
ver a glória de Deus entre palhas 

de um berçinho improvisado. Esse 
menino quando crescer vai dizer: “
Eu e o Pai somos um” (Jo 10, 30).

Nossa Igreja, iluminada pelo ES, de 
posse da Tradição dos Apóstolos e 

com o pensamento iluminado de 
seus Santos Padres (já expliquei 

quem eram), em 325 celebrou seu



primeiro Concílio Ecumênico em 
Nicéia, “confessou que o Filho é

‘consubstancial’ ao Pai, i. é, um só
Deus com Ele” (CIC 242). Isso 
significa que, embora pessoas 

distintas, sua natureza é idêntica.
No ano de 381, em Constantinopla, 

reuniu-se o segundo Concílio 
Ecumênico e a mesma Igreja 

confessou



“o Filho Único de Deus gerado do 
Pai antes de todos os séculos, luz 
de luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado não criado, 

consubstancial ao Pai” (CIC 242).
É interessante notar que o único 
elemento novo do Concílio é o 

termo gerado, pois não criado é
consequência lógica do gerado. O 

restante está em João 1, 1-5. 



Afirmei que a paternidade e a 
filiação são da natureza divina,
ontológica, ou seja, do ser de 

Deus, e não meros títulos.



4.3 - Deus Espírito Santo.
Que o ES é Deus tanto quanto o 
Pai e o Filho já vimos claramente. 
Precisamos ainda ocupar-nos com 

sua origem. Vamos ao CIC.
“A origem eterna do Espírito revela-
se na sua missão temporal. O ES é
enviado aos apóstolos e à Igreja, 
tanto pelo Pai, em nome do Filho, 

como pelo Filho em pessoa, depois 
que tiver voltado para junto do Pai.



O envio da pessoa do Espírito após 
a glorificação de Jesus revela em 

plenitude o mistério da SSma. 
Trindade” (CIC 244). O texto citado 
nos remete a Jo 14, 26; 15, 26; 16, 

14; 7, 39.
Por missão temporal do ES 

entende-se o seu agir depois da 
Criação. O conceito de tempo está

ligado à Criação e à história da 
raça humana. Transformar a 



Fé Apostólica no tocante às 
Pessoas Divinas em um programa 
catequético cristalizado e claro não 

é coisa fácil. O primeiro Concílio 
Ecumênico, celebrado em Nicéia 

(325), começou, e o segundo, o de 
Constantinopla (381), continuou. 
Sobre o ES suas atas registram: 
“Cremos no ES, que é Senhor e 

que dá a vida, Ele procede do Pai”
(CIC, 245).



Explicando o dogma da Fé aí
declarado, nosso catecismo 
continua: “com isso a Igreja 

reconhece o Pai como ‘a fonte e a 
origem de toda a divindade’ (245)”. 

Diferentemente do Filho, o ES 
procede, vem de, não é gerado.



4.4 - Um problema na relação 
Igreja Católica Romana e Igreja 

Grega.
Todos sabemos que existem a 

Igreja Católica Romana e a Igreja 
Ortodoxa ou Grega. Estão 

oficialmente separadas desde o 
ano de 1054. Mas tensões e brigas 
vem de longe. Uma das bordas de 
atrito (estou pensando em placas 

tectônicas) está justamente na 



doutrina trinitária. A Igreja Romana 
ou Latina continuou sua reflexão e 
especulações sem preocupar-se 
muito com a harmonia entre seu 

pensamento e o modo de entender 
as coisas por parte das Igrejas 
Patriarcais. (Mais para frente 

estudaremos a história da Igreja). 
Muitos concílios regionais (não 

ecumênicos) foram celebrados e 
assim surgiu a questão se o ES



procede só do Pai, ou do Pai e do 
Filho (Filioque).

No VI Concílio de Toledo (Espanha 
638) ainda se aceita que “o Pai é

fonte e origem de toda a 
divindade”. Mas o XI Concílio de 

Toledo (675) afirma: “o ES, que é a 
Terceira Pessoa da Trindade, é

Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, 
da mesma substância e também da 

mesma natureza ... contudo, 



não se diz que Ele é somente o 
Espírito do Pai, mas ao mesmo 

tempo o Espírito do Pai e do Filho 
(CIC 245). E continua nosso 

catecismo: “a tradição latina do 
Credo confessa que o Espírito 

‘procede do Pai e do Filho 
(filioque)’”! (246).

A Igreja Grega (Ortodoxa) nunca 
aceitou isso, pois essa ligeira 
modificação representa uma 

mudança do



conteúdo do Concílio Ecumênico 
de Constantinopla (381). Concílios 

regionais não podem em nada 
alterar conteúdos aprovados em 

concílios ecumênicos (= gerais ou 
universais).

Meus caros, isso é apenas uma 
ilustração de como os 

desentendimentos formaram-se e 
se acumularam entre as duas 

igrejas históricas de Cristo.



O que faltou?
Por enquanto afirmarei que só

faltou a caridade de parte a parte. 
Como a liturgia da Semana Santa 
pode fazer falta! “Onde o Amor e a 
Caridade Deus aí está”. Quando 
expulsamos o Amor em qualquer 

relacionamento com o outro, Deus, 
por assim dizer, retira-se 

discretamente.



5- O dogma da SSma. Trindade.
Inicialmente temos que ressaltar 

que a Igreja classifica nossa Fé na 
Trindade Divina como um dogma. 
O que é isso? Nos nn 88 a 93 o 
CIC explica o que entende por 

dogma. Vou ater-me apenas ao 
essencial.

Dogmas são pontos essenciais da 
Fé Católica relacionados com o 

conjunto da Revelação do Mistério



de Cristo. A Igreja empenha sua 
autoridade recebida de Cristo ao 
defini-los. Essas verdades estão 
sempre contidas na Revelação 

Divina! Elas obrigam o fiel católico 
a uma adesão total. Sua função? 

Servir de luzeiros a iluminar nosso 
caminho, tornando-o seguro e 

confiável.
Os elementos importantes de 

nossa Fé na Trindade SSma. estão



todos expostos nos textos que 
voces tem em mãos.

Temos a destacar que :



- A Trindade é Una. As Pessoas 
Divinas são tres: Pai e Filho e 

Espírito Santo. As tres Pessoas são 
plenamente divinas, mas a 

Divindade, ou seja Deus, é Um só. 
Isso é revelado por Jesus!



- As Pessoas Divinas são 
realmente distintas entre Si. “Deus 

é único mas não solitário” (CIC 
254). Mas a natureza essencial de 
cada Pessoa Divina é a mesma. O 
Pai é Pai porque gerou o Filho. O 

Filho é Filho porque foi gerado pelo 
Pai. O Espírito Santo é o Espírito 

do Pai e o Espírito do Filho porque 
procede do Pai e do Filho.



- Deus é completo em cada 
Pessoa. Não existe nas Pessoas 

Divinas mais ou menos; mais 
importante ou menos importante; 

não existe hierarquia.



Resumo do resumo feito pela 
Igreja: “A Fé Católica é esta: que 

veneremos o único Deus na 
Trindade, e a Trindade na Unidade, 
não confundindo as Pessoas, nem 
separando a substância: pois uma 

é a Pessoa do Pai, outra a do Filho, 
outra a do Espírito Santo; mas uma 
só é a Divindade do Pai, do Filho, e 

do Espírito Santo, igual a glória,
co-eterna a majestade”(CIC 266).



6- Trindade Santa fonte de 
inspiração e modelo de vida.

“O fim de toda a Economia divina é
a entrada das criaturas na unidade 
perfeita da SSma. Trindade” (CIC 

260).
Economia divina. Voce já sabe: é o 

modo de Deus agir para 
desenvolver seu Plano de 

Salvação.



Desde o batismo o Deus Trindade 
já habita em cada um de nós. É tão 
confortador ouvir Jesus proclamar: 

“Se alguém me ama guardará
minha Palavra, e meu Pai o amará
e viremos a ele e, faremos nele a 

nossa morada” (Jo 14, 20-23).
E, para terminar, não podemos 
impedir que em nossos ouvidos 

ressoem estas palavras:



“Que todos sejam um como Tu, 
Pai, estás em mim e Eu em Ti, para 

que Eles estejam em Nós, e o 
mundo creia que Tu me enviaste. 
Dei-lhes a glória que Tu me deste, 
a fim de que sejam um como Nós 
somos um. Eu neles e Tu em mim 

para que sejam perfeitos na 
unidade, e o mundo conheça que 
Tu me enviaste e que os amaste, 
como amaste a mim” (Jo 17, 21-

23).  



A vida cristã, como a vida em Deus, 
realiza-se na comunidade. 

Fraternidade não é um luxo, é o 
básico.


