
 

 

 

 

ARTIGO 

A TRINDADE – Como pode haver três pessoas em um Deus? 
Por Defensores do Evangelho – Irmão Fábio Acauhi 

 

 
 
Como pode haver três pessoas em um Deus e, ainda assim Ele ser um? Isso 
não é uma contradição? Tudo não leva a crer que se Deus é um não pode 
ser três ou, se é três, não pode ser um? 
 
Ele não pode ser três e um mesmo tempo. 
 
  
 
 
 

 
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco! Neste artigo, gostaríamos de tratar de uma 

maneira simples e definitiva a veracidade lógica da doutrina da TRINDADE para honra e glória do nosso Deus. 
Muitos críticos ateus, céticos, judeus e muçulmanos principalmente — alegam que a doutrina da trindade é incoerente e 

contraditória. Afirmam que ela é uma violação da lei mais básica do pensamento, a saber, a Lei da Não Contradição. 
 
 Queridos irmãos, duas coisas são importantes ao defender a fé em termos doutrinários: 

a) Devemos definir precisamente os termos. 
(Em nosso caso TRINDADE e LEI DA NÃO CONTRADIÇÃO) 

b) Devemos tomar cuidado para não aceitar afirmativas vazias e evasivas seja de qual crítico for. 
(Não é porque eles afirmam que há contradição que realmente há) Amém?  

 

Definição: 
 
TRINDADE: O termo trindade significa simplesmente “tri-unidade”. Deus não é uma unidade simples; há pluralidade na sua 
unidade. A Trindade é o centro do cristianismo ortodoxo. 
 
O PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO: Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. 
 
 

Para início de conversa a crença cristã na TRINDADE, três pessoas em um Deus, não tem nada de contraditório! 
Aprendemos na definição acima que uma contradição acontece apenas quando algo é, ao mesmo tempo e no mesmo sentido, 
tanto A quanto não A. Deus é tanto três quanto um ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido. Ele é três pessoas, mas apenas 
uma em essência. Contraditório seria dizer que Deus tem três naturezas em uma natureza ou, três pessoas em uma pessoa. 
Entretanto não é uma contradição reivindicar que Deus tem três pessoas em uma natureza. 

 
Para os irmãos entenderem melhor, imagine que Deus é como um triângulo. Ao mesmo tempo em que possui três cantos, 

todavia, é apenas um triângulo. Cada canto não é a mesma coisa que o triângulo como todo. (É claro que o triângulo é finito e Deus 
é infinito, mas a título de ilustração ele é perfeito). 

Podemos ilustrar ainda da seguinte maneira: - Deus é 1 elevado ao cubo (13). 1 x 1 x 1 = 1. Deus não é 1 + 1 + 1 = 3. Se 
fosse, isso seria tri-teísmo ou politeísmo. O que seria errado! 

Deus é um Deus manifesto eterna e simultaneamente em três pessoas distintas. Os irmãos estão compreendendo? 
 
 Estamos chegando ao final. Permitam-me agora apresentar duas ilustrações da TRINDADE; a Moral e Pessoal. 
 
Moral: Deus é Amor (1 João 4:16). Mas para ter amor deve ter uma pessoa que ama (PAI), uma pessoa amada (FILHO) e o 
espírito de amor (ESPÍRITO SANTO). Portanto o próprio amor é uma TRINDADE.  
 
Pessoal: Deus é como a minha mente, ideias e palavras. Há uma unidade entre elas, entretanto elas são diferentes umas das 
outras. 
 
 

 



 

 

 

 
Amados irmãos defensores da fé. A Trindade é um mistério. Ela vai além da razão e, como provamos, sem ser contra a 

razão. Podemos aprender o conceito, mas não entendê-lo por completo. Certas coisas meus queridos, é pelo Espírito Santo e pela 
fé. O que nos machuca é que essas coisas que são pela fé, são as mais importantes de nossa jornada na terra. Há coisas de fé 
onde conhecimento algum pode explicar em sua plenitude. Quando não se tem todas as respostas, três caminhos podemos seguir: 
1) Ou você espera em Deus; 
2) Ou vive uma vida rendida às dúvidas e incertezas; 
3) Ou se transforma em um crítico da fé. 

 
Finalizo citando o alguém sabiamente disse: 
 
“Se tentássemos entender a Deus por completo, podemos perder a razão [mente], mas se não acreditamos sincera e 

verdadeiramente na TRINDADE, perderemos nossa alma!” 
 
 
Fiquem na paz de Cristo e que Ele os abençoe! 

 
Com nossas orações por um mundo que 

defenda  sua fé racionalmente... 
 
 

Defensores do Evangelho 
Juiz de Fora – Minas 

 
Estamos sempre: 


