PRINCIPAIS FUNÇÕES
NA TRINDADE
Criação

A Trindade, 2ª Parte

Neste artigo vamos estudar as principais
funções de cada uma das três personalidades
distintas de Deus em relação ao mundo.

Uma maneira simples de explicar estes
princípios básicos é definindo as atribuições

Redenção

Santificação

•

a criação cabe principalmente ao Pai;

•

a redenção—a salvação da humanidade—
principalmente ao Filho;

•

e a santificação—renovação, e o tornarse uma nova criatura—principalmente ao
Espírito Santo.

Isso não significa que estas sejam a única
função de cada uma dessas personalidades e que
participem nas outras. Mas podemos considerálas as principais funções de cada Pessoa da
Trindade.

E agora, Pai?

Por exemplo,
vemos na
criação o Pai,
“E disse Deus:
Haja luz...”
comandando
a criação do
universo, mas
vemos o Filho
executando
esses comandos,
como a Palavra
que procede
do Pai, como
é expressado
em João
1:3 e outros
versículos.

•

Todas as coisas foram
feitas por Ele, e sem
Ele nada do que foi
feito se fez. (João 1:3
ACRF).

•

Para nós, porém, há
um único Deus, o Pai,
de quem vem todas
as coisas e para quem
vivemos; e um só
Senhor, Jesus Cristo,

por meio de quem
vieram todas as
coisas e por meio de
quem vivemos. (1
Coríntios 8:6 NVI).

Haja …

•

Mas nestes últimos dias
[o Pai] falou-nos por
meio do Filho, a quem
constituiu herdeiro de
todas as coisas e por
meio de quem fez o
universo. (Hebreus 1:2
NVI).

Também vemos que o Espírito
Santo está presente e desempenha
um papel na criação do mundo.
•

Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do
abismo, e o Espírito de Deus
Se movia sobre a face das
águas. (Gênesis 1:2 NVI).

Outro exemplo é em
relação à nossa salvação, redenção, e o
trabalho dos cristãos
para Deus. Deus, o
Pai, envia o Filho, e o
Filho obedece à vontade do Pai morrendo
pela humanidade—
algo que o Filho faz
especificamente, não
o Pai nem o Espírito
Santo. Quando o Filho
retorna ao Céu depois da ressurreição,
Ele e o Pai enviam o
Espírito Santo para
fortalecer nossas
vidas espirituais e nos
dar poder e dons para
o serviço cristão.
• Mas receberão
poder quando o
Espírito Santo
descer sobre vocês,
e serão Minhas
testemunhas. (Atos
1:8 NVI).

• A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo
Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, a palavra de conhecimento, pelo
mesmo Espírito; a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro, dons de cura, pelo único
Espírito; a outro, poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento
de espíritos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação de línguas.
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as
distribui individualmente, a cada um, conforme quer. (1 Corinthians 12:7–11 ESV).

Como pode ver, cada
ser da Trindade tem
diferentes funções,
mas a Escritura mostra
claramente que cada
um é igualmente
Deus em toda a Sua
plenitude.

A Trindade
é como um ovo!
Três partes—gema,
casca e clara—mas
um ovo!

O conceito do Pai, do
Filho, e Espírito Santo
tem intrigado teólogos
e estudiosos por
centenas de anos. Como
o Deus todo poderoso
e onisciente Se revela
a nós, entende-se,
naturalmente, que
compreendermos
alguns aspectos de
Sua natureza fica
além da experiência e
compreensão humanas.
Então, se você sente
que não consegue
compreender
totalmente, não se
preocupe. O importante
é saber que:

…há um Deus
…Deus encerra três Pessoas
…Deus o ama

…Jesus morreu para que você
fosse salvo
…o Espírito Santo está com você
para ajudá-lo e aconselhá-lo.

S&S link: Vida e Fé Cristã: Alicerce Bíblico e Cristão: Trindade—Deus o Pai, Jesus, e o Espírito Santo-2b
Contribuição de R. A. Watterson, baseado nos escritos de Peter Amsterdam. Ilustrações de Zeb.
Design de Christia Copeland. Tradução Denise Oliveira. Revisão Hebe Rondon Flandoli.
Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2012 A Família Internacional

