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DEFINIÇÕES DA DOUTRINA DA
TRINDADE

Antes de tudo é preciso definir o que é a doutrina da Trindade, pois até mesmo muitos
cristãos se perdem nesse quesito. Por "Trindade" não queremos dizer que acreditamos em
três deuses, pois para nós há somente um Deus (Isaías 43:10). Ao invés disso, queremos
dizer que na Divindade há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode parecer um
paradoxo, mas Deus é três e um simultaneamente. Precisamos fazer distinção entre o termo
"pessoa" e "natureza". As pessoas em Deus são três, mas uma só é a natureza, que consiste
na onipotência, onisciência, onipresença etc. Vários exemplos foram apresentados para
exemplificar esse caso; porém, o triângulo equilátero é o que mais se aproxima desse
conceito. Acompanhe:
O triângulo é indivisível, assim como Deus (simbolizado por toda a figura). Todavia,
cada lado é distinto do outro e, contudo, formam a mesma figura, que só existe com os três
lados iguais; assim, tomando a analogia, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo e
vice e versa; porém, eles constituem o mesmo Deus. A individualidade pessoal é mantida,
bem como a unidade. Assim, Deus não é somente o Pai, nem somente o Filho, e nem
tampouco somente o Espírito Santo. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

1.1.

Analisando Algumas Objeções

Negam a doutrina da Trindade, alegando que é de origem pagã e que tal palavra não
aparece na Bíblia. Somente Jeová é o Deus verdadeiro. Ele não é onipresente, ou seja, não
pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, pois sendo uma pessoa, possui um corpo de
forma específica, que precisa de um lugar para morar. Assim, ele está confinado no céu.
Para exercer seu comando sobre o universo, ele usa seu poder, seu Espírito Santo", que é
sua "força ativa". Sua onisciência é seletiva, ou seja, Jeová não sabe o futuro de todas as
coisas, a menos que ele queira. Explicam isso da seguinte forma: Um rádio pode captar
qualquer onda, porém, é preciso sintonizá-lo na estação certa. Assim, se Jeová quiser saber
se alguém será fiel a ele ou não, deverá "sintonizar" na "estação" dessa pessoa.

A. A palavra "Trindade" não aparece na Bíblia — A doutrina da Trindade está
fortemente enraizada nas Escrituras. A palavra "trindade" é um termo extrabíblico utilizado
para designar aquilo que é revelado nas Escrituras; embora a palavra não apareça, a idéia
está explícita na Bíblia. Outro fator que torna sem fundamento a objeção das Testemunhas
de Jeová é o fato de que utilizam termos como "corpo governante" e "teocracia", embora tais
palavras também não apareçam na Bíblia. Das duas, uma: ou aceitam o uso do termo
"trindade" ou deixam de usar as terminologias "corpo governante" e "teocracia".
B. A Trindade e o paganismo — A objeção de que a doutrina da Trindade é de
origem pagã, uma vez que os pagãos cultuavam suas tríades de deuses, também não faz
sentido, pois a concepção dos pagãos em nada se assemelha à doutrina trinitariana.
Enquanto os pagãos são politeístas, ou seja, crêem na existência de vários deuses, sendo
sua trindade mais um conjunto de deuses em seu panteão, nós, cristãos, somos
essencialmente monoteístas, pois cremos que há um só Deus (Isaías 43:10), que subsiste
em três "pessoas": Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, posto que só há um
Deus. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são ao mesmo tempo três pessoas distintas e
um só Deus. O termo "triunidade" resume melhor essa concepção bíblica de Deus. É bom
também lembrar que a Bíblia não é o único livro que fala de um dilúvio universal. A
literatura pagã também contém relatos sobre um dilúvio. Isso, evidentemente, não faz do
dilúvio uma concepção pagã; tampouco a doutrina da Trindade deveria ser vista da mesma
forma.
C. A Trindade e a razão humana — A acusação de que a doutrina da Trindade não
se conforma com a lógica ou a razão também é descabida, pois a mente humana não pode
apreender tudo sobre Deus. É impossível que o relativo entenda com precisão o Ser
Absoluto, que o finito atinja o Infinito, que a criatura desvende todos os mistérios e segredos
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