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3.2. Sobre a Trindade no Novo Testamento 

Quando foi considerada a progressividade da revelação, registrou-se 
que a mesma apresentava informações sobre a unidade e a tripessoalidade 
de Deus de modo inicial, muito embora o faça com textos suficientes para 
que, sob a luz do Espírito de Deus, o crente apreenda aquilo que o ponto 
anterior (3.1. Sobre a Trindade no Antigo Testamento) esboçou: Deus é o 
Ser único e tripessoal. 

O Senhor Deus Todo-Poderoso concluiu, no tempo, a Sua revelação 
especial com o registro do Novo Testamento. Falando definitivamente, o 
Senhor revelou a clareza da doutrina que antes poderia ser logicamente 
deduzida (CFW I.VI.). 

 

3.2.1. O registro da ação tripessoal 

Os textos mais citados em favor da doutrina da trindade constam do 
evento do batismo do Senhor Jesus. Os três evangelistas sinóticos, Mateus, 
Marcos e Lucas, registram a presença simultânea das três Pessoas do Ser 
divino, considerada a Pessoa do Filho em Sua natureza humana (tema a ser 
estudado futuramente). 

Mt 3.16-17: “Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, 
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz 
dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo”. 

Mc 1.9-11: “Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi 
batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito 
descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o 
meu Filho amado, em ti me comprazo.” 

Lc 3.21-22: “E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus; 
e, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma 
corpórea como pomba; e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em 
ti me comprazo.” 

As três visões do quadro batismal do Senhor referem à presença do 
Filho em Sua natureza humana, à Pessoa do Espírito sob a forma corpórea 
de uma pomba, e a Pessoa do Pai identificando Jesus como o Seu Filho no 
qual Ele tem o Seu prazer. Não há como desqualificar o conteúdo desses 
três textos. O NT afirma a tripessoalidade do Deus único. 
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3.2.2. O uso da fórmula tripessoal 

Deus, na infância de Seu povo, instituiu o modo pelo qual os crentes 
deveriam ser abençoados em Seu nome pelo sacerdote, começando por 
Arão. A bênção deveria ser dita pelo sacerdote como se fosse dita pelo 
SENHOR (YHWH). Em Nm 6.24-26, Ele determinou uma forma composta 
por três seções: 

1) Nm 6.24, a bênção da preservação, ligada ao Pai; 
2) Nm 6.25, a bênção da graça e da misericórdia, ligada ao 

ministério do Filho; 
3) Nm 6.26, a bênção da iluminação e do consolo, ligada ao 

Espírito Santo. 

O NT, ápice da revelação, também traz, nos registros de Mateus e de 
Paulo, citações com uma forma da bênção de Arão, uma fórmula trinitária 
de autoridade a ser empregada pelos discípulos do Senhor quando 
afirmassem a ação d’Ele sobre o Seu povo. 

É o caso da ação batismal. No batismo determinado pelo Senhor 
Jesus, o ministrante deve aplicar água sobre o batizando em nome da 
Trindade: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28.19). O ato deve ser 
feito pela autoridade da Igreja como se feito pela Trindade. Por isso, feito 
em Seu nome. É a Trindade, o Deus Todo-Poderoso, que admite o crente no 
corpo místico de Cristo Jesus. 

Também é o caso da bênção apostólica em 2Co 13.13. Nesse texto é 
seguido o modelo geral do Livro de Números, afirmando a Trindade pelos 
nomes comumente empregados, embora, dada a revelação do Mediador, 
iniciada pelo nome de Jesus: “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de 
Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós”. Seguindo a 
ordem determinada em Números, teríamos: 

1) A bênção do amor, razão da preservação, ligada ao Pai; 
2) A bênção da graça, ligada ao ministério do Filho; 
3) A bênção da comunhão, meios para a iluminação e para o 

consolo, ligada ao Espírito Santo. 

Cabe observar que a Igreja deve utilizar a forma trinitária quando fala 
em nome de Deus e em cumprimento das Suas determinações. Não cabe 
abençoar aquilo a que Deus não abençoa. Cabe ainda menos abençoar 
trinitariamente àquilo que a Palavra de Deus não determina como objeto 
da bênção trinitária. O Senhor determinou que a Trindade seja 
representada nominalmente quando da bênção sobre a Igreja (povo de 
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Deus) e quando da bênção batismal. Não cabe o Seu uso noutras 
circunstâncias. Exemplificando, não cabe orar a Deus em nome da Trindade, 
pois apenas o Filho encarnado exerce a mediação entre Deus e os homens 
(1Tm 2.5). 

 

3.2.3. Doutrina fundada na trindade 

O Novo Testamento é o registro da encarnação do Deus Filho, Pessoa 
do Ser de Deus que assumia, na história, a natureza humana. É o registro 
da vida e do ensino de Jesus Cristo. Seu ensino, repetido pelos Seus 
discípulos e apóstolos, passou a ser a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina 
é o fundamento epistêmico das Escrituras. Isto é, as afirmações de Jesus e 
dos apóstolos registradas nas Escrituras são proposicionais, conceituais, 
definidoras do que seja a verdade em suas aplicações sobre a realidade 
criada. 

NT = JESUS (vida e ensino) 

↓ 

definição de VERDADE 

↓ 

aplicações da VERDADE sobre a realidade criada (espiritual e material) 

 

O ensino do Senhor Jesus, a definição do que seja a verdade, está 
amparado pela Trindade. Deus é o fundamento da criação e é quem lhe 
confere sentido. Embora Deus não necessite das Suas obras, tudo o que é 
criado tem necessidade do Criador. Assim, muitos textos do NT expõem 
essa relação necessária para a Criação. 

 

3.2.3.1. Encarnação 

Quando o anjo anunciou o nascimento virginal do Senhor Jesus, a 
Trindade foi citada: “Maria, não temas; porque achaste graça diante de 
Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo 
nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, 
o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará para sempre sobre 
a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. [...] Descerá sobre ti o Espírito 
Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra” (Lc 1.30-33 
e 35a). 
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No registro de Mateus, lê-se: “José, filho de Davi, não temas receber 
Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo” (Mt 
1.20). 

O apóstolo João ainda acrescenta: “No princípio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. [...] E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória 
como do unigênito do Pai. [...] Ninguém jamais viu a Deus; o Deus 
unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou” (Jo 1.1, 14 e 18). 

Na transcrição abaixo, repetição dessas acima, serão aplicados os 
significados quanto ao Ser de Deus e às Pessoas da Trindade expressos nas 
passagens: 

Lc 1.30-33 e 35a: “Maria, não temas; porque achaste graça diante de 
Deus [do Ser de Deus, da Trindade]. Eis que conceberás e darás à luz um 
filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus [natureza humana da Pessoa 
do Deus Filho]. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo [Filho 
da Pessoa de Deus Pai]; Deus, o Senhor [o Ser de Deus, a Trindade], lhe 
dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, 
e o seu reinado não terá fim. [...] Descerá sobre ti o Espírito Santo [a Pessoa 
de Deus Espírito Santo], e o poder do Altíssimo [do Ser de Deus, da 
Trindade] te envolverá com a sua sombra.” 

Mt 1.20: “José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, 
porque o que nela foi gerado [natureza humana da Pessoa de Deus Filho] 
é do Espírito Santo [Pessoa de Deus Espírito Santo]”. 

Jo 1.1, 14 e 18: “No princípio era o Verbo [Pessoa de Deus Filho], e o 
Verbo estava com Deus [Pessoas de Deus Pai e de Deus Espírito Santo], e 
o Verbo era Deus [Pessoa do Deus Filho]. [...] E o Verbo se fez carne 
[natureza humana da Pessoa de Deus Filho] e habitou entre nós, cheio de 
graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai 
[Pessoa de Deus Pai]. [...] Ninguém jamais viu a Deus [o Ser de Deus, a 
Trindade]; o Deus unigênito [Pessoa de Deus Filho], que está no seio do 
Pai [Pessoa de Deus Pai], é quem o revelou” (Jo 1.1, 14 e 18). 

 

3.2.3.2. Autorização e capacitação espiritual do Senhor Jesus 

Toda essa frase tomada como título para essa parte do estudo indica 
o significado da palavra unção aplicado ao Senhor Jesus. O evento em que 
o Senhor foi dotado de autoridade e de capacidade para exercer o Seu 
ministério de redenção já foi mencionado aqui e trata-se do batismo, 
evento em que a Trindade se manifestou em Suas Pessoas claramente. 



14 
 

Após a Sua unção, o Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para 
o deserto (Mt 4.1 e Mc 1.12) e no deserto (Lc 4.1). Vencido o inimigo 
tentador (Mt 4.11 e Lc 4.13), o Senhor iniciou o Seu ministério, chegando 
logo até Nazaré, lugar onde cresceu (Lc 4.16a). 

Em Nazaré, Ele foi até a sinagoga, como de costume, levantou-se para 
ler, sendo-lhe entregue o livro do profeta Isaías (Lc 4.16-17). Segundo Lucas, 
o Senhor Jesus leu: “O Espírito do Kurios [palavra grega para Senhor] está 
sobre mim” (Lc 4.18a). O mesmo texto em Isaías: “O Espírito do Adonay 
[palavra hebraica para Senhor] YHWH [palavra hebraica para o nome que 
não era pronunciado] está sobre mim” (Is 61.1). 

A leitura feita por Jesus, em que pese alguma discussão se Ele teria 
lido o texto em hebraico, conforme a escrita do profeta, ou em grego, 
segundo a tradução Septuaginta, indica diretamente a Pessoa de Deus 
Espírito Santo como Aquele que estava sobre o Ungido. O texto em 
hebraico ainda segue dizendo que foi o SENHOR (YHWH) o agente da unção 
(“porque o SENHOR me ungiu”). Assim, temos as três Pessoas envolvidas 
no ministério de Jesus: 

1) Deus Pai incluso na menção do Ser de Deus, a Trindade, 
quando se diz que “o SENHOR me ungiu”; 

2) Deus Espírito Santo como Aquele que expressa o poder do Ser 
de Deus na Pessoa de Deus Filho encarnado; 

3) Deus Filho encarnado, Jesus, declarando a Sua capacitação e 
autorização pelo Espírito do SENHOR. 

 

3.2.3.3. A bênção de Deus sobre a Igreja 

O texto de Paulo aos Efésios é muito rico em informações 
doutrinárias. Uma delas, sobre a Trindade, deve ser destacada. O texto é 
longo e convém que seja lido diretamente das páginas da Escritura. 

Quanto a Deus Pai: 

Logo no prefácio, Paulo menciona a “Deus, nosso Pai” (Ef 1.2). 

Iniciando o seu primeiro parágrafo, Paulo bendiz “o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo” (Ef 1.3) e reconhece n’Ele, Deus Pai, Aquele que 
abençoa (1.3), que escolheu para a irrepreensibilidade (1.4), que 
predestinou para a adoção de filhos (1.5) e louvor da Sua graça (1.6) e que 
desvendou o mistério da Sua vontade (1.9) para a Igreja. 

No segundo parágrafo, Paulo diz que ora “ao Pai da glória” (1.17) para 
que Ele conceda sabedoria e conhecimento de Si mesmo para que a Igreja 
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saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual é a glória da sua herança 
e qual é a suprema grandeza do seu poder (1.18-19) exercido em Jesus 
Cristo ao ressuscitá-lO dentre os mortos (1.20), elevando-O, como homem, 
ao Seu trono, acima de toda a criação (1.20-22). 

Paulo não deixa dúvidas sobre a sua fé na Pessoa de Deus Pai. 

Quanto a Deus Filho: 

Paulo, desde a saudação, afirma ter sido comissionado pelo próprio 
Senhor Jesus Cristo segundo a vontade de Deus (Ef 1.1). Prossegue 
desejando que a graça e a paz de Deus e de Jesus Cristo sejam sobre os 
crentes efésios (1.2). Como visto acima, a menção a Deus é dirigida à Pessoa 
de Deus Pai. Ele, o Pai, no desejo de Paulo, abençoaria a Igreja com graça e 
paz. Deve ser observado que Paulo reconhece a mesma competência em 
Jesus Cristo. Ele, Jesus, tem o mesmo poder do Pai para conceder graça e 
paz. Paulo reconhece e afirma, logo em seu prefácio, a Pessoa de Deus 
Filho. 

No primeiro parágrafo da carta, seguindo o raciocínio que aplicamos 
acima, Paulo reconhece a função de Deus Filho como Mediador entre Deus 
e os remidos. As ações do Deus Pai de abençoar e escolher a Igreja desde 
antes da fundação do mundo (1.3-4) acontecem “nele” (1.4), isto é, em 
Jesus Cristo. As ações do Pai que se seguem (predestinação e adoção, v.5) 
se dão “por meio de Jesus Cristo” (1.5). A concessão da Sua graça se deu 
“no Amado” (1.6), o redentor que derramou o Seu sangue, Aquele que 
obteve a remissão dos pecados (1.7). É no Senhor Jesus que o Pai faz 
convergir todas as coisas (1.9-10). É n’Ele que somos feitos herança (1.11) 
quando n’Ele cremos (1.13). 

No segundo parágrafo, Paulo centraliza o texto na revelação do 
mistério da vontade do Pai que tem a Jesus ressurreto dentre os mortos e 
assentado à destra do Pai “nos lugares celestiais” (1.20). É o Deus Filho em 
Sua natureza humana a Pessoa dignificada com poder e autoridade sobre 
toda a criação em todos os tempos (1.21-22). 

Deus Filho encarnado, doador de graça e paz, reina e exerce o 
ministério da mediação. Não há dúvidas sobre a fé de Paulo na Pessoa de 
Deus Filho. 

Quanto a Deus Espírito Santo: 

Nestes parágrafos iniciais da Epístola aos Efésios, Paulo faz apenas 
uma menção ao Espírito Santo. O apóstolo reconhece na Pessoa de Deus 
Espírito Santo o poder garantidor da salvação ao atribuir a Ele a função de 
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selo (“fostes selados com o Espírito Santo da promessa”, 1.13) e penhor (“o 
penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade”, 1.14). 

Seguindo pela carta, Paulo ensina que o ministério de redenção 
realizado pelo Deus Filho encarnado, Jesus, concedeu paz aos judeus e aos 
gentios que creram (2.17) pois, por meio de Jesus, os crentes têm “acesso 
ao Pai em um Espírito” (2.18). Paulo reconhece no Deus Espírito Santo o 
poder de sustentação da Igreja no acesso ao Pai, constituindo-a como 
santuário divino na Pessoa de Deus Espírito Santo (1.22). 

Seguindo, Paulo ensina que o Espírito de Deus foi o concessor de 
revelação e discernimento aos profetas antigos e aos apóstolos de Cristo 
(3.3-5) e é o concessor da capacitação interna da Igreja para entender o 
amor de Cristo e viver em santidade (3.14-21). 

No capítulo 4, o apóstolo ensina a unidade no entendimento da Igreja 
concedido pelo Espírito (4.3) em um só corpo, a Igreja cujo cabeça é Cristo, 
e em um só Espírito, a Pessoa de Deus Espírito Santo (4.3-4). Aos que 
persistem na divisão e no pecado, Paulo exorta a que não entristeçam o 
Espírito de Deus (4.30). 

Ele segue, ainda, mencionando o enchimento da Igreja com o Espírito 
(5.18), o uso da Palavra de Deus como espada do Espírito (6.17) e da oração 
permanente no Espírito (6.18). 

Com todas essas ações divinas reconhecidas, Paulo afirma a Pessoa 
de Deus Espírito na Epístola aos Efésios. 

 

O mesmo se dá em toda a parte do NT. Como exemplo, escrevendo 
aos Romanos, no contexto em que afirma o amor de Deus manifesto pela 
morte de Jesus pelos pecadores (Rm 5.8) e a justificação por meio da fé em 
Cristo (5.1), Paulo também afirma que esse amor de Deus foi derramado 
em nós quando o Espírito Santo nos foi dado (5.5). Eis a Trindade 
concedendo a Sua graça no Pai que ama, no Filho que intermedeia, e no 
Espírito que capacita à persistência na fé. 

 

Conceda Deus, o Ser único em Sua tripessoalidade, pela mediação de 
Jesus Cristo, que essa breve introdução confirme a grandeza da verdade nos 
corações crentes do seu povo, estimule ao estudo da verdade revelada e 
proteja, pelo poder do Espírito que fala em Sua Palavra, a cada um dos 
eleitos que tiverem acesso a ela. 

 


