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INTRODUÇÃO:
A pesquisa visa evidenciar como a Trindade,
enquanto elemento central da doutrina
cristã, vem sendo apresentada e
contextualizada na América Latina, buscando
apresentar aspectos trinitários que
encontram ressonância com temas que dizem
respeito à sociedade hodierna. Para tanto,
utiliza-se de linguagem metafórica para
extrair, tanto da Bíblia quanto da tradição
teológica cristã, imagens de Deus que,
refletidas no contexto latino-americano,
fornecem subsídios para pensá-la em sua
diversidade e pluralidade, mas ainda marcada
pela intolerância, injustiça e variadas formas
de violências.

METODOLOGIA:
Pesquisa bibliográfica sobre obras recentes de
autoras e autores latino-americanos referente
à doutrina da Trindade.

RESULTADOS:
A teologia latino-americana busca resgatar a
imagem do Deus-comunhão e, a partir da
noção pericorética da Trindade, articula-se a
superação das desigualdades nas relações
humanas. Nesse sentido, a metáfora da
perichoresis permite destacar aspectos
trinitários que são fundamentais numa
sociedade democrática, a exemplo do
princípio da alteridade, indispensável numa
sociedade diversificada e multicultural, a fim

de que as diferentes formas de racismo,
xenofobia, marginalização, violência e sexismo
sejam superadas. Ademais, a metáfora da
perichoresis, possibilita pensar num modelo de
diálogo inter-religioso – tão urgente num
contexto plurirreligioso – que se pauta na ideia
de uma consciência coletiva que busque ações
comuns em questões que dizem respeito a
todas as pessoas, como é o caso do atual debate
e da necessidade da construção de uma
mentalidade ético-ecológica e que pensa o
planeta como nossa casa comum.
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