
TRINDADE
TS - O CRIADOR



A NATUREZA TRINA
DEUS



Trindade
A doutrina da Trindade diz que “há um único Deus 
em essência, existente eternamente em três 
‘pessoas’ distintas e coiguais, manifestas no Pai, 
no Filho e no Espírito Santo” (SEVERA, 1999, p. 
85);


É importante ressaltar que o termo “trindade” não 
se encontra na Bíblia e muito provavelmente foi 
Tertuliano o primeiro a utilizar a palavra (SEVERA, 
1999, p. 86);



Trindade

Historicamente, foi no Concílio de Nicéia (325 
d.C.) que ficou decidido que o Filho é da mesma 
essência do Pai;


No Concílio de Constantinopla (381 d.C.), foi 
sustentada a divindade do Espírito Santo.



“Existe então uma Trindade, santa e completa, 
que confessamos como Deus em [as pessoas do] 

Pai, Filho e Espírito Santo, o qual não contém 
nada estranho ou externo mesclado consigo 

mesmo, nem é composto de um que cria e outro 
que foi criado, pois todos são criadores; possui 
uma só essência, em sua natureza indivisível, 

sendo sua atividade uma. O Pai faz tudo através 
do Verbo [e] no Espírito. Logo, a unidade do Santo 

Triúno é preservada. Assim, um só Deus é 
pregado na Igreja, ‘o qual é sobre todos (Ef 4:6), 
age por meio de todos e está em todos’... É uma 
Trindade não apenas no nome e na maneira de 

falar, mas em verdade e realidade.”

–Atanásio (SEVERA, 1999, p. 87)



AT



Trindade no AT
Gn 1:1 – Utiliza o nome Elohim (que é plural) para Deus;


Gn 1:26; 3:22; 11:7; Is 6:8 – “façamos”, “nossa”, “nós”, 
“desçamos e confundamos” e “por nós”. Todos este 
termos usados no plural nos indicam a pluralidade de 
Deus;


Gn 31:11-13; Ex 3:2-6 e Jz 13:21-22 – “Anjo do Senhor”. 
Todas estas passagens dão a entender que o Anjo do 
Senhor é também divino. Muitos estudiosos do Antigo 
Testamento entendem que é uma representação de 
Cristo pré-encarnado;



Trindade no AT

Is 9:6 – O Messias profetizado no Antigo 
Testamento tinha características divinas e era 
distinto de Deus Pai, uma vez que era “um 
menino” nascido entre nós;


Is 48:16 – A menção ao Espírito de Deus no 
Antigo Testamento é abundante. O Espírito é 
alguém enviado de Deus, distinto Dele.



NT



Trindade no NT
Ef 1:17; Tg 1:17; Ef 4:6 – Deus é reconhecido como 
sendo Pai. O Pai é claramente chamado Deus (Jo 6:27; 
II Co 1:2; I Pe 1:2);


Jo 1:1; 20:28; Rm 9:5; Tt 2:13; Hb 1:8; I Jo 5:20 – 
Existem muitos textos que atestam a divindade do Filho;


Mt 1:23; Lc 1:32; Mt 14:33; Ap 22:13; 19:16 – Alguns 
títulos dados a Cristo revelam sua divindade: “Emanuel, 
Deus conosco”, “Filho do Altíssimo”, “Filho de Deus”, 
“Alfa e Ômega”, Rei dos reis e Senhor dos senhores”;



Trindade no NT

At 5:3-4,9; I Co 12:4-6; II Co 3:17-18; Ef 2:22 – 
Existem textos que declaram claramente que o 
Espírito é divino, pois fala-se Dele como se 
estivesse falando de Deus;


Em relação ao Espírito Santo, Seus atributos 
revelam a divindade: “Santo”, verdade (Jo 16:13), 
amor (Rm 15:30), eternidade (Hb 9:14), onisciência 
(I Co 2:11).



BÍBLIA
TRINDADE



Trindade na Bíblia

Textos passíveis de ser interpretados como 
fundamentados na doutrina da Trindade: 


Mateus 28.19;


2Coríntios 13.14.

McGRATH, 2005, p. 373



“Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo”

–Mateus 28:19



“A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus 
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos 

vocês.”

–2 Coríntios 13:14



Trindade na Bíblia

Contudo, esses dois versículos, tomados em 
conjunto ou isoladamente, dificilmente podem ser 
concebidos como aquilo que constitui o 
fundamento da doutrina da Trindade.

McGRATH, 2005, p. 374



PAI - FILHO - ESPÍRITO

PAI

FILHO
ES



“Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o 
mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o 

Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de 
atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo 

em todos. A cada um, porém, é dada a 
manifestação do Espírito, visando ao bem 

comum.”

–1 Coríntios 12:4-7



“E, porque vocês são filhos, Deus enviou o 
Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual 

clama: ‘Aba, Pai’.”

–Gálatas 4:6



“Mas quando se manifestaram a bondade e o 
amor pelos homens da parte de Deus, nosso 

Salvador, não por causa de atos de justiça por 
nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele 
nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do 

Espírito Santo, que ele derramou sobre nós 
generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso 

Salvador.”

–Tito 3:4-6



“Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de 
Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, 
na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, 

escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de 
Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para 
a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu 
sangue: Graça e paz lhes sejam multiplicadas.”

–1Pedro 1:1,2



Trindade na Bíblia

As “personificações” de Deus no Antigo 
Testamento podem conduzir à doutrina cristã da 
Trindade.

McGRATH, 2005, p. 374



Trindade na Bíblia
Sabedoria. Essa personificação de Deus manifesta-
se especialmente na literatura de sabedoria, como 
em Provérbios, Jó e Eclesiastes. O atributo da 
sabedoria divina é, aqui, tratado como se fosse uma 
pessoa (daí a idéia da “personificação”) com uma 
existência separada de Deus, ainda que dependente 
dele. A sabedoria (que sempre é tratada, 
incidentalmente, como um atributo feminino) é 
descrita como ativa na criação, modelando o mundo 
de acordo com suas características.

McGRATH, 2005, p. 374



“A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a 
voz nas praças públicas; nas esquinas das ruas 

barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o 
seu discurso:


"Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-
se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, 
até quando terão prazer na zombaria? E vocês, 
tolos, até quando desprezarão o conhecimento? 

Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um 
espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus 

pensamentos.”

–Provérbios 1:20-23



“O coral e o jaspe nem merecem menção; o preço 
da sabedoria ultrapassa o dos rubis.


O topázio da Etiópia não se compara com ela; não 
se compra a sabedoria nem com ouro puro!


"De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o 
entendimento?”

–Jó 28:18-20



Trindade na Bíblia

A Palavra de Deus. Aqui, a idéia de discurso 
divino é tratada como uma entidade cuja 
existência é independente de Deus, embora tenha 
nele sua origem. A Palavra de Deus é retratada 
como algo divulgado ao mundo para confrontar 
homens e mulheres com a vontade e o propósito 
de Deus, trazendo orientação, julgamento e 
salvação.

McGRATH, 2005, p. 374



“A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada 
nos céus.”

–Salmos 119:89



“Assim como a chuva e a neve descem dos céus 
e não voltam para ele sem regarem a terra e 

fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir 
semente para o semeador e pão para o que come,


assim também ocorre com a palavra que sai da 
minha boca: Ela não voltará para mim vazia, mas 

fará o que desejo e atingirá o propósito para o 
qual a enviei.”

–Isaías 55:10,11



Trindade na Bíblia

O Espírito de Deus. O Antigo Testamento usa a 
expressão “o espírito de Deus” para se referir à 
presença e ao poder de Deus na criação. O 
espírito é retratado como estando presente no 
Messias esperado (Is 42. 1-3), e como agente de 
uma nova criação que surgirá quando a velha 
ordem finalmente tiver desaparecido.

McGRATH, 2005, p. 374



“Darei a vocês um coração novo e porei um 
espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração 

de pedra e lhes darei um coração de carne.”

–Ezequiel 36:26



“Eis o meu servo, a quem sustento, o meu 
escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o 

meu Espírito, e ele trará justiça às nações.


Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas 
ruas.


Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o 
pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça;


não mostrará fraqueza nem se deixará ferir, até 
que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei 

as ilhas porão sua esperança.”

–Isaías 42:1-4



Trindade na Bíblia
Essas três formas de “personificar” a Deus não 
correspondem à doutrina da Trindade em seu sentido estrito;


Antes, elas apontam para um modelo de presença e de 
atividade divina na criação e por meio dela, em que Deus 
é tanto imanente como transcendente;


A genuína concepção unitária de Deus se provou 
inadequada para conter essa compreensão dinâmica de 
Deus;


E é esse modelo de atividade divina que é expresso na 
doutrina da Trindade.

McGRATH, 2005, p. 374



Trindade na Bíblia

As Escrituras não contém uma doutrina da 
Trindade;


Antes, as Escrituras testemunham um Deus que 
requer ser compreendido de forma trinitária;


Vamos analisar o desenvolvimento histórico da 
doutrina.

McGRATH, 2005, p. 375



HISTÓRIA
TRINDADE



Trindade na história: 
termos

Tertuliano (155-220 d.C.) foi o teólogo responsável 
pelo desenvolvimento da terminologia característica da 
Trindade;


De acordo com certas análises, ele foi o responsável 
pela criação de 509 novos substantivos, 284 novos 
adjetivos e 161 novos verbos na língua latina;


Nem todos parecem ter sido incorporados;


Três deles são especialmente importantes em relação a 
doutrina da Trindade.

McGRATH, 2005, p. 375



Tertuliano (155-220 d.C.):


Trinitas. Foi Tertuliano quem criou a palavra 
“Trindade” (no latim, Trinitas), a qual, desde 
sua época, tornou-se um aspecto 
característico da teologia cristã. Embora 
outras possibilidades tenham sido 
exploradas, a influência de Tertuliano era tão 
grande, que esse termo tornou-se normativo 
na igreja ocidental.

McGRATH, 2005, p. 375

Trindade na história: 
termos



Tertuliano (155-220 d.C.):


Persona. Tertuliano introduziu esse termo latino, para traduzir a palavra 
grega hypostasis, que começou a ter aceitação em igrejas de língua grega. 
Estudiosos têm debatido minuciosamente a respeito do que Tertuliano quis 
dizer com esse termo latino, o qual é invariavelmente traduzido como 
“pessoa”.


O termo persona significa, literalmente, “uma máscara”;


Por essa razão, o termo persona adquiriu um novo significado que tinha 
relação com o “papel que alguém representava”;


E bastante provável que Tertuliano tenha pretendido que seus leitores 
entendessem a idéia de “uma substância, três pessoas”, como algo que 
significasse que um único Deus desempenhava três papéis distintos, 
embora estivessem relacionados no grande drama da redenção humana.

McGRATH, 2005, p. 375

Trindade na história: 
termos



Tertuliano (155-220 d.C.):


Substantia. Tertuliano introduziu esse termo para 
expressar a idéia da existência de uma unidade 
fundamental na Trindade, apesar da complexidade 
inerente à revelação de Deus na história. A 
“substância” é o que as três pessoas da Trindade têm 
em comum. Isso não pode ser entendido como 
alguma coisa que exista independentemente das três 
pessoas; ao contrário, exprime o fundamento de sua 
unidade comum, apesar da distinção em suas 
manifestações exteriores.

McGRATH, 2005, p. 376

Trindade na história: 
termos



Desenvolvimento orgânico a partir de uma perspectiva cristológica; 

Se Jesus era Deus, em qualquer acepção da palavra, quais seriam as 
consequências dessa premissa em relação a Deus?


Se Jesus era Deus, existiriam, agora, dois deuses?


Ou, ainda, seria apropriada uma reconsideração radical da natureza de 
Deus? 


Historicamente, é possível argumentar que a doutrina da Trindade 
encontra-se intimamente associada ao desenvolvimento da doutrina 
sobre a divindade de Cristo;


Quanto mais a igreja insistia no fato de Cristo ser Deus, mais era 
pressionada a esclarecer a forma como Cristo se relacionava com Deus.

McGRATH, 2005, p. 376

Trindade na história: idéias



Ireneu (130-202 d.C.) 

Todo o processo da salvação, do começo ao fim, testemunha a ação 
do Pai, Filho e Espírito Santo;


Ireneu fez uso de um termo que aparece com destaque em 
discussões posteriores sobre a Trindade: “a economia (plano) da 
salvação”;


A palavra grega oikonomia significa basicamente “a maneira pela 
qual alguém administra seus negócios” (assim, fica clara sua relação 
com o sentido atual da palavra);


Para Ireneu, “a economia (plano) da salvação” significava “a maneira 
pela qual Deus administrou a salvação da humanidade na história”.

McGRATH, 2005, p. 377

Trindade na história: idéias



Marcião (85-160 d.C.)


Na versão preferida por Marcião, essa idéia assumiu a seguinte forma: o 
Deus do Antigo Testamento é um Deus criador e totalmente distinto do 
Deus redentor do Novo Testamento;


Como resultado, o Antigo Testamento deveria ser evitado pelos cristãos, 
que deveriam concentrar sua atenção apenas no Novo Testamento;


Ireneu rejeitou essa idéia com veemência. Ele insistia que todo o 
processo de salvação, desde o primeiro momento da criação até o 
último momento da história, era obra de um único e mesmo Deus;


Havia uma única economia (plano) da salvação, na qual o único Deus - 
que era tanto o criador como o redentor - estava operando para redimir 
a criação.

McGRATH, 2005, p. 377

Trindade na história: idéias



“Deus Pai, que não foi criado, que é indivisível, 
invisível, o único Deus, criador do universo; esse é 
o primeiro artigo de nossa fé... E o Verbo de Deus, 
o Filho de Deus, é Nosso Senhor Jesus Cristo... 
que, na plenitude do tempo, para reunir todas as 
coisas em si mesmo, tornou-se um ser humano 
entre os seres humanos, capaz de ser visto e 

tocado, de destruir a morte, de trazer a vida e de 
restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. 
E o Espírito Santo... que, na plenitude do tempo, 
foi derramado de forma inédita sobre a natureza 
humana para renovar a humanidade, em todo o 

mundo, aos olhos de Deus.”

–Irineu: Demonstration of the apostolic preaching



Longe de ser uma peça inútil de especulação 
teológica, a doutrina da Trindade está diretamente 
fundamentada na complexa experiência humana da 
redenção em Cristo, e voltada à explicação dessa 
experiência;


A complexidade da experiência humana da redenção 
resulta de distintas atuações das três pessoas da 
Trindade, que agem de formas diversas, embora 
coordenadas, na história da humanidade, sem que 
ocorra perda alguma de unidade total da Trindade.

McGRATH, 2005, p. 378

Trindade na história: idéias



Até a segunda metade do século IV, o debate a 
respeito da relação entre Pai e Filho dava sinais de 
haver terminado;


O reconhecimento de que o Pai e o Filho eram 
“um” pôs fim à controvérsia ariana e firmou um 
consenso no seio da igreja a respeito da divindade 
do Filho.

McGRATH, 2005, p. 378

Trindade na história: idéias



Contudo, construções teológicas adicionais eram necessárias:


Qual era a relação do Espírito com o Pai? 


E com o Filho? 


Havia um consenso cada vez maior de que o Espírito não poderia ser 
omitido do âmbito da Trindade;


Os pais capadócios, em especial Basílio de Cesaréia (329 ou 330 - 379 
d.C.), defendiam a divindade do Espírito de forma tão convincente que se 
estabeleceu, assim, o fundamento para que o elemento final da teologia 
da Trindade fosse inserido em seu devido lugar;


Dessa forma, chegou-se a um acordo em relação à divindade e igualdade 
entre o Pai, o Filho e o Espírito.

McGRATH, 2005, p. 378

Trindade na história: idéias



Contudo, construções teológicas adicionais eram necessárias:


Qual era a relação do Espírito com o Pai? 


E com o Filho? 


Havia um consenso cada vez maior de que o Espírito não poderia ser 
omitido do âmbito da Trindade;


Os pais capadócios, em especial Basílio de Cesaréia (329 ou 330 - 379 
d.C.), defendiam a divindade do Espírito de forma tão convincente que se 
estabeleceu, assim, o fundamento para que o elemento final da teologia 
da Trindade fosse inserido em seu devido lugar;


Dessa forma, chegou-se a um acordo em relação à divindade e igualdade 
entre o Pai, o Filho e o Espírito.

McGRATH, 2005, p. 378

Trindade na história: idéias



Enfatiza as distinções individuais das três pessoas, ou 
hypostases, e salvaguardar sua unidade, destacando 
que tanto o Filho como o Espírito derivavam do Pai;


Parecia sugerir que a Trindade era formada por três 
pessoas independentes, que agiam de forma 
autônoma;


Posição refutado pelas ideias de “interpenetração 
mútua” (em grego, pericórese, ou, períchoresis)  e 
“apropriação”.

McGRATH, 2005, p. 378-379

Trindade na história: 
teologia oriental



TRINDADE
VISÃO ORIENTAL



Marcada por sua tendência de partir da unidade de Deus, 
especialmente nas obras da revelação e da redenção, e por 
interpretar o vínculo das três pessoas em termos de seu mútuo 
relacionamento;


“interpenetração mútua” (em grego, pericórese, ou, 
períchoresis) = manutenção da individualidade das três 
pessoas, destacando, ao mesmo tempo, o fato de que cada 
pessoa compartilha da vida das demais. Uma imagem 
freqüentemente usada para expressar essa idéia é a de 
“comunhão do ser” na qual enquanto cada uma das pessoas 
mantém a própria identidade, perpassa as demais e é por elas 
perpassada.

McGRATH, 2005, p. 378-380

Trindade na história: 
teologia ocidental



“apropriação” = Essa segunda idéia está 
associada à pericórese e dela resulta. A doutrina 
da apropriação insiste em que as obras da 
Trindade constituem uma unidade; portanto, cada 
uma das pessoas participa de todas as ações da 
própria Trindade. Desta maneira, Pai, Filho e o 
Espírito estão todos envolvidos na obra da 
criação, que não deve ser encarada como uma 
obra exclusiva do Pai.

McGRATH, 2005, p. 380

Trindade na história: 
teologia ocidental



“Entretanto, é apropriado  que pensemos na 
criação como uma obra do Pai. Embora todas as 
três pessoas da Trindade estejam envolvidas na 
criação, ela é encarada mais apropriadamente 

como uma obra distinta do Pai. De modo similar, 
toda a Trindade está envolvida na obra da 

redenção (embora […] uma série de teorias sobre 
a doutrina da salvação, ou soteriologias, ignorem 

essa dimensão trinitária da cruz, sendo 
empobrecidas com isso). É apropriado,  

entretanto, falar da redenção como uma obra 
específica do Filho.”

–McGRATH, 2005, p. 380



TRINDADE
VISÃO OCIDENTAL



MODELOS
TRINDADE



Agostinho de Hipona insiste que a ação da Trindade, como um todo, pode ser 
discernida por trás das ações de cada uma de suas pessoas;


Assim, a humanidade não é meramente criada à imagem de Deus, ela é criada à 
imagem da Trindade;


Uma importante distinção é traçada entre a eterna divindade do Filho e do Espírito e 
seu lugar na economia (plano) da salvação:


Embora o Filho e o Espírito possam parecer ser posteriores ao Pai, esse 
julgamento apenas aplica-se a seus papéis no processo da salvação;


Embora, na história, o Filho e o Espírito pareçam ser subordinados ao Pai, na 
eternidade eles são iguais;


Essa é uma importante antecipação da discussão posterior entre a noção da 
Trindade essencial, fundamentada na eterna natureza de Deus, e a noção da 
Trindade econômica, fundamentada na revelação de Deus na história.

McGRATH, 2005, p. 386

M1 - Agostinho



Amor:


Identificou o Filho com a “sabedoria” (sapientia);


Identifica o Espírito com o “amor” (caritas);


Reconhece que não tem fundamentos bíblicos 
explícitos para essa identificação;


Contudo, ele considera ser essa uma inferência 
razoável a partir do material bíblico.

McGRATH, 2005, p. 386-388

M1 - Agostinho



O Espírito “nos faz habitar em Deus e Deus em nós”. Essa 
identificação explícita do Espírito como o fundamento da união entre 
Deus e os cristãos é importante, pois aponta para a idéia que 
Agostinho de Hipona tem do Espírito como aquele quê promove a 
comunhão. O espírito é o dom divino que nos une a Deus;


Existe uma relação correspondente entre os elementos da Trindade. 
O dom deve refletir a natureza do doador. Deus já está presente na 
relação que ele deseja promover entre nós;


Assim como o Espírito é o elo de união entre Deus e os cristãos, da 
mesma forma o Espírito desempenha um papel correspondente entre 
os elementos da Trindade, unindo as três pessoas;


“O Espírito Santo... nos faz habitar em Deus e Deus em nós. Mas isso 
é o efeito do amor, assim o Espírito Santo é Deus, o qual é amor”.

McGRATH, 2005, p. 386-388

M1 - Agostinho



Fundamentando suas idéias na passagem de 
ICoríntios 13.13 (“Assim, permanecem agora estes 
três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, 
porém, é o amor”), argumenta por meio do 
seguinte raciocínio:


1. O maior dom de Deus é o amor;


2. O maior dom de Deus é o Espírito Santo;


3. Portanto, o Espírito Santo é amor.

McGRATH, 2005, p. 386-388

M1 - Agostinho



“Analogias psicológicas”


Não é algo absurdo esperar que, ao criar o mundo, Deus tenha 
deixado uma característica impressa em sua criação;


Mas onde se encontra essa impressão (vestigium)?


Era razoável esperar que Deus deixasse essa impressão 
característica sobre o apogeu de sua criação;


Ora, o relato de Gênesis a respeito da criação permite-nos 
concluir que a humanidade é o apogeu da criação de Deus;


Portanto, conforme argumenta Agostinho de Hipona, deveríamos 
olhar para a humanidade em nossa busca pela imagem de Deus.

McGRATH, 2005, p. 386-388

M1 - Agostinho



Fundamentado em sua visão neoplatônica, defende que a mente 
humana deve ser considerada o ápice da humanidade (infeliz para 
muitos);


E, portanto, em direção da mente humana individual que os 
teólogos deveriam voltar-se à procura de “traços da 
Trindade” (vestigia Trinitatis) na criação;


O individualismo radical dessa abordagem, associado a seu 
intelectualismo óbvio, significa que ele opta por encontrar a 
Trindade no interior da mente dos indivíduos, em vez de, por 
exemplo, nas relações pessoais;


Aquino e Calvino seguem na linha de Agostinho, com poucas exceções.

McGRATH, 2005, p. 386-388

M1 - Agostinho



Barth inclui a doutrina da Trindade na abertura de sua 
obra Church Dogmatics [Dogmática da igreja];


Essa simples observação é importante, pois ele inverte 
totalmente a posição na qual seu rival, Schleiermacher, 
havia posto essa doutrina em sua obra. Para 
Schleiermacher, a Trindade talvez seja a última palavra 
que pode ser dita sobre Deus, para Barth, é a palavra que 
deve ser dita antes mesmo da possibilidade da revelação. 
A doutrina é incluída, assim, na abertura de sua obra, em 
primeiro lugar, pois seu tema torna a dogmática possível.

McGRATH, 2005, p. 386-388

M2 - Barth



Para Barth, a teologia é um processo de “pensamento a posteriori” sobre o que está 
contido na revelação de Deus;


“Deus revela a si mesmo. Ele revela a si mesmo por meio de si mesmo. Ele revela a si 
mesmo” (Barth); 


Duas premissas:


A humanidade pecadora é fundamentalmente incapaz de ouvir a Palavra de Deus;


Entretanto, essa humanidade pecadora tem ouvido a Palavra de Deus, uma vez 
que essa Palavra lhe revela seus pecados.


O simples fato de a revelação acontecer requer uma explicação. Para Barth, isso implica 
que a humanidade é passiva no processo de recepção; o processo de revelação é, de seu 
começo ao fim, sujeito à soberania de Deus como Senhor Porquanto para a revelação ser 
revelação, Deus deve ser capaz de uma efetiva revelação para a humanidade pecadora.

McGRATH, 2005, p. 389

M2 - Barth



Deve existir uma relação entre o Deus que se revela e a 
revelação de Deus;


Logo, a revelação é a reiteração no tempo daquilo que Deus 
realmente é na eternidade;


Se Deus e revela como Senhor, Ele é Senhor antes mesmo da 
revelação em si - Ele é Senhor na eternidade;


O Pai é revelado no Filho, em linguagem trinitária;


E o Espírito Santo?


Idéia do “reconhecimento da revelação”.

McGRATH, 2005, p. 389-390

M2 - Barth



“Imagine dois indivíduos andando fora da cidade 
de Jerusalém, em um dia de primavera, por volta 

do ano 30 d.C. Eles vêem três homens 
crucificados e param para olhar. O primeiro 

aponta para a figura central e diz: “Aí está um 
criminoso comum sendo executado”. O segundo 
aponta para o mesmo homem, e replica: “Eis o 
Filho de Deus morrendo por mim”. Dizer que 

Jesus é a revelação de Deus não resolve; devem 
haver alguns meios pelo quais Jesus seja 

reconhecido como a revelação de Deus. É esse 
reconhecimento da revelação como revelação que 

constitui a idéia de Offenbarsein.”

–McGRATH, 2005, p. 390



Como essa noção pode ser alcançada? 


Barth é bastante claro: a humanidade pecadora não é capaz de 
alcançar essa noção por si mesma;


Barth não está preparado para admitir que a humanidade desempenhe 
algum papel ativo na interpretação da revelação, pois acredita que isso 
sujeita a revelação divina às teorias do conhecimento humano;


A interpretação da revelação como revelação deve ser em si uma obra 
de Deus - mais precisamente, uma obra do Espírito;


A humanidade não se torna capaz de ouvir a palavra de Deus, 
escutando a palavra; o ouvir a palavra de Deus e a capacidade para 
tanto são concedidos, em um só ato, pelo Espírito.

McGRATH, 2005, p. 389-390

M2 - Barth


