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IPSA – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – MÓDULO II – SOBRE A TRINDADE 

 

No segundo módulo do Curso Básico de Teologia Reformada serão 
estudados alguns dos conceitos doutrinários mais fundamentais a respeito 
da unidade de Deus e de Sua tripessoalidade. Aspectos revelados sobre as 
Pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo também comporão o seu 
conteúdo. 

 

1. “O SENHOR nosso Deus é o único SENHOR” 

Os cristãos reformados, com base na Bíblia, afirmam que “há um só 
Deus” (CFW, II.I). Essa é o postulado mais fundamental do teísmo. Essa 
afirmação, ainda que seja comum a de outros grupos religiosos, não pode 
ser confundida em seu conteúdo. Pois, o Deus único revelado ao povo de 
Israel é também, misteriosamente, tripessoal. 

Unidade e pluralidade estão presentes no Deus verdadeiro. Ao longo 
da história, o homem apreendeu algo dessa característica de Deus, 
contudo, de modo sempre falho. Somente pela revelação do Senhor pôde 
ser apreendido que Ele é tanto singular em Seu Ser como plural em Suas 
Pessoas. 

No correr dos tempos, o homem imaginou duas possibilidades 
básicas: (a) a possibilidade de não haver qualquer divindade (ateísmo) e (b) 
a possibilidade de havia alguma divindade. Do pensamento a respeito da 
existência de divindade surgiram muitas variáveis. 

Olhando para as forças da natureza, o homem imaginou que haveria 
muitos deuses identificados com as tais forças naturais. Sendo essas forças 
muito numerosas (vento, fogo, água, estrelas, animais etc.), os povos 
imaginaram o que passou a ser denominado como politeísmo. 

Variando sobre o pensamento politeísta, alguns homens imaginaram 
que tudo seria divino. Essa imaginação atribui divindade a todos os seres, 
de modo que tudo seria deus. Essa é a perspectiva denominada panteísta. 

Ainda no politeísmo, imaginando que a divindade fosse diferente das 
coisas naturais e dos animais em geral, mas que neles habitasse, o homem 
criou o panenteísmo, uma versão do panteísmo que considera haver uma 
presença divina impessoal por trás das forças da natureza. 

Seguindo por pensamentos diferentes dos anteriores, isto é, sem 
negar a existência da divindade e sem considerá-la plural, o homem 
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imaginou o divino singular. Ao invés de muitos deuses ou muitas forças 
divinas, haveria apenas uma. Esse pensamento unitariano é interessante, 
mas, sem a revelação que Deus fez de Si mesmo, conduzirá ao erro quando 
desconsiderar os Seus atributos absolutos (conhecimento, grandeza, 
poder, eternidade, soberania etc.). Uma divindade singular e em constante 
progresso caracteriza o teísmo aberto. 

Considerando outra variável unitariana, o homem imaginou uma 
divindade toda-poderosa e criadora de tudo e de todos, sem, entretanto, 
relacionar-se pessoalmente com a obra criada. Uma divindade não 
interventora caracteriza o deísmo. 

Todas essas conscepções imaginárias trazem ao menos uma 
distorção da verdade, tornando-se erradas e ofensivas ao Deus verdadeiro. 

• Ao contrário do que imaginam os politeístas, há apenas um Deus. 

• Ao contrário da divindade ausente e irresponsável imaginada no 
deísmo, Deus é presente, pessoal e interveniente. 

• Ao contrário da divindade imperfeita e limitada do teísmo aberto, 
Deus é absoluto em todas as Suas características que, por sua vez, 
são a expressão de toda a virtude. 

• Ao invés de estar contido nos entes criados, como imaginam os 
panenteístas, tudo o que existe está em Deus que a tudo contém. 

• Ao contrário do que pensam os panteístas, apenas o SENHOR é Deus 
e nada mais. 

• Diferentemente do que imaginam os damais unitarianos (islâmicos, 
testemunhas de Jeová, modalistas etc.), o Deus único é tripessoal. 

 

Assim é, portanto, o teísmo em sua concepção bíblica (CFW II.I-III): 

✓ Há um só Deus [diferente do ateísmo e o politeísmo, Dt 6.4] 

✓ [Deus é] vivo e verdadeiro [diferente do ateísmo, 1Ts 1.9], 

✓ [Deus] é infinito em seu ser e em perfeição [diferente do teísmo aberto, Is 
40.12-28]. 

✓ Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não 
sujeito a paixões [diferente do politeísmo, Jo 4.24]; 

✓ [Ele] é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, 
santíssimo, completamente livre e absoluto, e tudo faz segundo o 
conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua 
própria glória [diferente do teísmo aberto e do deísmo, Sl 90.1-2]. 
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✓ É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e 
verdadeiro galardoador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e 
terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado [diferente do deísmo, Rm 5.6-11]. 

✓ Deus tem, em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade, e 
bem-aventurança [diferente do teísmo aberto, Jo 5.26]. 

✓ Ele é todo-suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que 
trouxe à existência; não deriva delas glória alguma, mas somente 
manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas [diferente do 
panenteísmo e do panteísmo, At 17.24-28]. 

✓ Ele é a única origem de todo ser; dele, por ele e para ele são todas as coisas 
e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e 
sobre elas tudo quanto quiser [diferente do deísmo e do teísmo aberto, Is 
43.8-13]. 

✓ Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele; o seu saber é 
infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é 
contingente ou incerto [diferente do teísmo aberto, Hb 4.13]. 

✓ Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em 
todos os seus preceitos [diferente do panteísmo e do panenteísmo, Sl 
145.17]. 

✓ Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são 
devidos todo culto, todo serviço e toda obediência, que ele houve por bem 
exigir deles [diferente do deísmo, Sl 89]. 

✓ Na unidade da Divindade há três pessoas de uma mesma substância, 
poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo 
[diferente dos demais unitarianos]. O Pai não é de ninguém: não é gerado, 
nem procedente; o Filho é eternamente gerado do Pai; o Espírito Santo é 
eternamente procedente do Pai e do Filho. 

 

Diante das Escrituras, os cristãos reformados afirmam a existência de 
um só Deus, YHWH, Ser tripessoal cuja revelação se deu progressivamente 
ao longo do tempo e em Sua Palavra. Retornaremos a esse ponto no 
próximo estudo. 


