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INTRODUÇÃO

Já existem no mercado religioso cristão milhares de 
livros sobre Deus. Por isso a publicação de mais um pode-
ria parecer inicialmente algo inútil e desnecessário. Mas a 
essa objeção se pode aduzir pelo menos duas razões que 
justificariam a utilidade e a necessidade de se publicar mais 
um livro sobre Deus. A primeira razão diz respeito ao fato 
de que a reflexão, o estudo e a pesquisa sobre o Deus dos 
cristãos nunca serão suficientes. As pesquisas avançam, sur-
gem novas descobertas e sempre será necessário atualizar o 
tema. Os teólogos são sempre desafiados a ir além do que 
já se disse, uma vez que “somos convocados a confessar, 
sempre de novo, que nunca conseguiremos explicar Deus 
exaustivamente”.1 

Deus é mais do que todas as descrições que os homens jamais 
vão fazer dele. Deus é maior também do que todas as defini-
ções formuladas nos dogmas da Igreja institucionalizada, pois 
toda definição significa limitação. Deus não se deixa limitar. 
Estar consciente dessa verdade é fundamental para as nossas 
reflexões sobre Deus.2

1 Cf. Renold BLANK. Deus e sua criação. Doutrina de Deus, doutrina da criação. São 
Paulo: Paulus, 2013, p. 12.

2 ID. Quem, afinal, é Deus? São Paulo: Paulus, 2008, 6ª edição, p. 33.



6

A outra razão, relacionada com a primeira, diz respeito 
ao fato de que o Deus dos cristãos não se deixa capturar. Mas 
muitos cristãos e muitos livros sobre o Deus deles podem 
se expressar de maneira inadequada, de modo que se pode 
sempre perguntar de qual Deus estão falando e a qual Deus 
estão se dirigindo. Isso porque toda teologia e todo culto 
refletem sempre a perspectiva de determinado ambiente cul-
tural, social, religioso e até econômico. Assim sendo, a cada 
momento, somos desafiados a romper os limites culturais e 
acrescentar elementos novos à reflexão.3 

Há um bom tempo, foi lançada a seguinte interrogação: 
“Será um Deus cristão o Deus dos cristãos?”.4 Existe forte 
suspeita de que o Deus do qual se fala tanto nas Igrejas e sobre 
o qual tanto se escreve não seja, de fato, um Deus cristão, ou 
seja, aquele Deus que Jesus veio anunciar com a sua vida e 
com a sua palavra. Rahner, já na época do Concílio Vaticano 
II, levantava essa dúvida. Ele partia do princípio de que o 
Deus de Jesus – isto é, o Deus dos cristãos – é a Trindade. 
Mas ele não via isso na prática. Na sua opinião, a experiência 
de um Deus trinitário não perpassava nem a teologia nem a 
espiritualidade. O Deus do qual tanto se falava e ao qual as 
pessoas se dirigiam em seus cultos e em suas orações era um 
Deus genérico, de modo que, se a doutrina trinitária fosse 
declarada herética, pouco se mudaria na teologia e na liturgia. 
Rahner reconhecia a existência de um verdadeiro exílio da 
Trindade tanto na teologia como na espiritualidade daquela 
época. Eis como o teólogo se expressava: 

[...] os cristãos, apesar da ortodoxa profissão de fé dos mesmos 
na Trindade, na prática da vida religiosa são quase somente 

3 Cf. Ibid., p. 13-19. 
4 Bruno FORTE. A Trindade como história. Ensaio sobre o Deus cristão. São Paulo: Pau-

linas, 1987, 2ª edição, p. 11.
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“monoteístas”. Poder-se-ia arriscar em afirmar que, se tivésse-
mos de eliminar como falsa a doutrina da Trindade, grande parte 
da literatura religiosa permaneceria praticamente inalterada.5 

Tanto tempo depois, essa afirmação de Rahner continua 
de extrema atualidade. Mesmo com as orientações dadas pelo 
Concílio Vaticano II, tudo parece continuar como antes. Nas 
Igrejas, continua-se falando de um Deus abstrato e genérico. 
Algumas vezes, ainda hoje, muitos cristãos e cristãs, influen-
ciados por certa iconografia, o identificam como sendo “um 
ancião senil e com arteriosclerose”.6 E isso, diz Blank, não 
é aprendido em qualquer lugar, mas nos próprios encontros 
de catequese. “E o Deus vivo se tornou cada vez mais figura 
para velhos. Ele próprio se tornou um velho de barba branca. 
Ou, ainda, um Deus contabilista, fazendo a adição de nossos 
pecados e de nossas culpas”.7 

Nas celebrações e nas liturgias, não aparece de forma 
bem evidente o mistério trinitário, mesmo quando as orações 
oficiais são dirigidas ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. 
Falta aos fiéis uma formação adequada e uma espiritualidade 
trinitária que os faça perceber que o Deus ao qual se dirigem e 
que costumam cultuar é uma comunidade de pessoas: Pai, Fi-
lho e Espírito Santo. “Somos, porém, chamados para ampliar 
a nossa visão sobre Deus. Somos, mais uma vez, chamados 
a tomar consciência de que o Deus todo-poderoso significa, 
de fato, coisa bem concreta”.8

Se formos, então, para a piedade popular e para certas 
devoções que hoje lamentavelmente estão retornando por 
obra do conservadorismo e da operação midiática das Igre-

5 Karl RAHNER. Saggi teologici. Roma: Paoline, 1965, p. 591.
6 Renold BLANK. Quem, afinal, é Deus?, p. 7.
7 Ibid., p. 10.
8 Ibid., p. 56.
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jas, a coisa chega a ser assustadora. Muitos cristãos falam 
sobre Deus, “referindo-se a uma vaga ‘pessoa’ divina, mais 
ou menos identificada com o Jesus dos evangelhos ou com 
um ser celeste igualmente impreciso. Na oração falam com 
esse Deus um tanto indefinido, achando estranho, para não 
dizer abstruso, o modo segundo o qual a liturgia faz orar ao 
Pai por Cristo no Espírito Santo: reza-se a Deus, mas não se 
sabe rezar em Deus!”.9 Acrescente-se a isso a confusão que 
geralmente se faz na Igreja Católica Romana entre Deus, Jesus 
e os santos. E tudo isso por obra e graça de uma catequese 
insuficiente, e com o beneplácito dos reverendos bispos e 
padres, os quais não têm nenhum interesse em esclarecer a 
questão, pois isso comportaria uma diminuição significativa 
das entradas de dinheiro nos cofres e cestinhas das igrejas. 
Porém, permanece o desafio:

[...] a Trindade é o principal mistério, é o mistério por exce-
lência da nossa fé. Se na teoria isso foi sempre afirmado, na 
prática as coisas nem sempre funcionaram desse modo. Mesmo 
afirmando a sua fé no Deus-Trindade, os cristãos, durante 
muito tempo, encontraram certa dificuldade em instituir uma 
relação vital com este mesmo mistério. E hoje, não obstante 
os esforços feitos nos últimos anos, parece que a Trindade 
ainda não se tornou o “mistério central” na vida da maioria 
dos cristãos. Sentimos ainda os efeitos de uma espiritualidade 
que evidenciava a unidade de Deus, a distância e a separação 
da “Divindade”, esquecendo-se quase que completamente do 
Deus revelado que é Pai, Filho e Espírito Santo.10

Isso no leva a outra problemática bastante séria e que 
não deixa de preocupar aqueles que, nas diferentes Igrejas, 

9 Bruno FORTE. A Trindade como história, p. 11.
10 José Lisboa Moreira de OLIVEIRA. A vocação à União Divina. A teologia trinitária e a an-

tropologia teológica de Giustino Russolillo. Vitória da Conquista: Spiritus Domini, 1992, p. 18.
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tentam levar o anúncio da Boa Notícia, ou seja, o Evangelho. 
Trata-se da falsificação ou da domesticação da imagem de 
Deus. Nos tempos em que estamos escrevendo este texto, essa 
questão é de extrema atualidade. Além de sermos chamados, 
num mundo globalizado, ao diálogo ecumênico entre as Igre-
jas, somos igualmente convocados ao diálogo inter-religioso. 
Essa tarefa se torna impossível se não verificarmos a real 
possibilidade de uma manipulação da imagem de Deus por 
parte de alguns cristãos e até mesmo por parte de lideranças 
das Igrejas. Infelizmente, vem crescendo no mundo o fun-
damentalismo religioso irracional, agregado a uma leitura 
fundamentalista dos textos bíblicos. Se não tivermos cuidado, 
podemos chegar, a partir de uma falsificação da imagem de 
Deus, a comportamentos extremistas, como a homofobia, a 
discriminação e o racismo. Comportamentos esses que no 
passado já causaram tanto sofrimento para a humanidade, 
como tragédias, mortes e horrores. Por essa razão, uma das 
principais tarefas das Igrejas em nossos dias é “desmascarar 
os falsos deuses dentro do próprio cristianismo [...]. O dis-
curso sobre Deus corre sempre o risco de apresentar um Deus 
domesticado, criado para satisfazer os próprios desejos”.11 

Assim sendo, é preciso que a teologia contribua sig-
nificativamente com essa tarefa de desmascarar os falsos 
cristianismos que geram um Deus falso, voltado para atender 
às necessidades imediatas e aos interesses de determinados 
grupos. Essa tarefa certamente não é fácil, uma vez que o 
crescimento dos fundamentalismos é, ao mesmo tempo, causa 
e efeito de uma falta cada vez maior de consciência crítica 
e de vivência racional da fé cristã. Por isso, todas as vezes 
que se propõe uma análise desta questão, que se propõe uma 
revisão da imagem de Deus, geralmente encontramos muita 

11 Renold BLANK. Deus e sua criação, p. 38-39.
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resistência. “Não só os fiéis apresentam uma resistência contra 
a verificação crítica de sua imagem de Deus; também muitos 
defensores da doutrina cristã de Deus o fazem.”12 Há, pois, 
uma manipulação da imagem de Deus que é inaceitável. Na 
maioria das vezes, a manipulação, consciente ou inconsciente, 
se dá através de uma falsa interpretação dos textos bíblicos. 
No caso da Igreja Católica Romana, há também uma falsa 
hermenêutica dos pronunciamentos do Magistério, feita mui-
tas vezes para garantir privilégios e poderes a determinadas 
pessoas, particularmente de sua hierarquia. A teologia cristã 
tem a obrigação de contribuir para que tal manipulação deixe 
de acontecer, mesmo quando encontra resistência por parte 
das pessoas e das lideranças das Igrejas.13

O presente texto, sem muitas pretensões e ambições, pre-
tende discutir essas questões. Iniciaremos falando da identidade 
do Deus dos cristãos e das repercussões disso para o convívio 
social. Num segundo momento, refletiremos sobre a revelação 
dessa identidade divina, assim como aparece nas páginas da 
Sagrada Escritura. Na terceira parte, iremos conhecer como se 
deu a formulação da doutrina trinitária ao longo da história 
do cristianismo. No quarto capítulo, apresentaremos algumas 
questões que as reflexões anteriores levantam para as Igrejas 
na atualidade. Na quinta parte, vamos nos perguntar como 
entender o monoteísmo trinitário. Como falar de um Deus que 
é comunidade de pessoas e, ao mesmo tempo, uma unidade 
ontológica? Por fim, na última parte, falaremos da mística tri-
nitária, uma vez que é impossível falar do Deus dos cristãos, 
compreendê-lo em profundidade, experimentar o seu amor se 
não se vive uma intensa intimidade com ele, se não se aceita o 
seu convite para vivermos numa profunda comunhão com ele.

12 Ibid., p. 40.
13 Cf. ibid., p. 38-53. 
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Este texto é destinado a todas as cristãs e a todos os 
cristãos de boa vontade que desejam aprofundar a temática. 
Na medida do possível, queremos manter um diálogo com 
todas as Igrejas. Destina-se, pois, a todos aqueles que querem 
viver mais intensamente a comunhão com a Trindade, que nos 
convoca e nos reúne na grande assembleia (ekklesía) daqueles 
que são chamados ao Amor. Pode ser muito útil também para 
os cursos de graduação das faculdades de Teologia.

O título escolhido reflete a perspectiva central que irá 
nortear as nossas reflexões: “Deus é amor” (1Jo 4,16), circu-
lação eterna e infinita de amor, na qual o amante, o amado e 
o amor se dão mutuamente até ultrapassar “o ilimitado limite 
da ilimitada Trindade”14 e desembocar na criação do universo. 
O título quer chamar a atenção para o fato de que não é pos-
sível fazer uma experiência profunda do Deus cristão se não 
se vive mergulhado no amor trinitário, e se essa experiência 
não se traduz numa prática efetiva de amor ao próximo (1Jo 
4,7-8). Santo Agostinho afirmou que no Amor se encontram 
três realidades: o que ama, o que é amado e o mesmo Amor. 
O Amor é vida que entrelaça os seres ou que tenta entrelaçar. 
O que ama é, ao mesmo tempo, amado e amante.15

O subtítulo quer evidenciar uma premissa fundamental 
que também norteia as nossas reflexões: só podemos falar do 
Deus dos cristãos a partir da revelação feita por Jesus, Verbo 
encarnado, Deus humanizado. Sem tal premissa, torna-se 
impossível compreender e experimentar esse Deus. Isso é 
importante, em primeiro lugar, para que possamos respeitar 
e levar a sério a autonomia e a independência das Escrituras 
judaicas. Esquecer esse detalhe pode nos levar à arrogância 

14 Expressão de Giustino Russolillo, místico italiano da primeira metade do século XX.
15 SANTO AGOSTINHO. A Trindade. São Paulo: Paulus, 1995, 2ª edição, Livro VIII, 

Cap. 10, parágrafo 14, p. 284; Cf. ibid., Livro IX, Capítulo 2, parágrafo 2, pp. 287-289.
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de pretender que os textos do Primeiro Testamento sejam 
apenas escritos cristãos e que os judeus se submetam a essa 
pretensão. Isso aconteceu no passado e foi causa de tantos 
horrores contra o povo hebreu. É importante também para 
se evitar falsas imagens de Deus, resultado de uma leitura 
fundamentalista da Bíblia, a qual se esquece de que a visão 
e experiência do Deus dos cristãos só são verdadeiras se 
partirem de Jesus. Quando lemos os textos da Bíblia cristã 
que falam de Deus sem partir de Jesus Cristo, podemos nos 
equivocar completamente e agir irresponsavelmente na rela-
ção com as demais pessoas.

Lembramos que a revelação fundamental sobre Deus, 
feita por Jesus, consiste essencialmente no fato de que esse 
Deus se identifica com os seres humanos.16 Através de sua 
encarnação, do seu abaixamento (Fl 2,5-11), das suas pa-
lavras e das suas ações, Jesus deixa bem claro que há uma 
“identificação direta entre Deus e aquelas pessoas que são 
chamadas as ‘mais humildes’”.17 Assim sendo, toda rejeição 
desse princípio básico pode levar a uma falsificação, deturpa-
ção e traição da imagem de Deus. Todas as demais afirmações 
sobre Deus deverão estar necessariamente submetidas a esta 
afirmação central:

Deus se preocupa também com os problemas de fome, falta 
de moradia, exploração, doença, opressão e muito mais. Em 
poucas palavras: ele se interessa por todas as dimensões do 
ser humano, e esse interesse começa com as relações muito 
concretas e simples da vida, mas vai muito além disso.18

16 Cf. Renold BLANK. Deus e sua criação, p. 122-125.
17 Ibid., p. 122.
18 Ibid., p. 120. “O nosso Deus é o Deus no meio dos homens. Não de maneira 

abstrata e teórica, mas muito concreta e direta. O Deus de tal maneira dentro da vida, 
que conhece também os mecanismos econômico-sociais. É ante eles que Deus toma 
posição” (ID. Quem, afinal, é Deus?, p. 72).
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Blank nos lembra que essa opção partidária de Deus 
pelos pobres e oprimidos, bem como a responsabilidade 
política decorrente de tal opção, foram recalcadas durante 
muitos séculos pelos cristãos, especialmente por suas lide-
ranças.19 Faço votos de que este texto contribua para uma 
maior conscientização das cristãs e dos cristãos, no sentido 
de entenderem e cultuarem o Deus verdadeiro, e não uma 
caricatura dele. E para que o nosso conhecimento e o nosso 
culto não sejam apenas caricatura é fundamental perceber que 
a principal característica de Deus, revelada por Jesus Cristo, é 
que os seres humanos tenham vida, e vida em abundância.20 
Isso supõe, necessariamente, não uma opção “preferencial”, 
mas uma opção partidária pelos pobres e oprimidos. 

Não basta apenas “preferir” os pobres, como querem 
alguns, mas tomar o partido deles, ficar do lado deles. Pelo 
menos é o que podemos perceber a partir da pessoa de Jesus 
e da leitura das Sagradas Escrituras, interpretadas a partir do 
evento encarnatório do Filho de Deus.21 Que a leitura deste 
texto e a meditação sobre ele contribuam para que as Igrejas 
percam o medo de tomar o partido dos pobres. Mesmo porque, 
sendo essa opção partidária essencial na revelação judaica e 
cristã sobre Deus, não há como evangelizar hoje se as Igrejas 
não estiverem totalmente comprometidas com isso. Sei que isso 
“não é fácil, particularmente diante de muitos representantes 
oficiais da religião estabelecida. Eles levantam com demasiada 
rapidez a acusação de que se faria aqui política e não teologia”.22 
Mas não há outro caminho, se não se quiser apresentar na 
evangelização apenas uma caricatura de Deus; se não se quiser 
falsificar a imagem de Deus, caindo numa profunda idolatria.

19 Cf. ID. Deus e sua criação, p. 118-121.
20 Cf. Jo 10,10; Renold BLANK. Deus e sua criação, p. 118-119.
21 Cf. Lc 4,16-21; Mt 11,2-6; 1Cor 1,26-31; Tg 2,1-13; 5,1-6.
22 Renold BLANK. Deus e sua criação, p. 117.




