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Apresentação: A pesquisa visa evidenciar como a Trindade, enquanto elemento central da 

doutrina cristã, está sendo apresentada e contextualizada na América Latina, tanto em livros de 

cunho acadêmico, quanto em livros com foco num público mais amplo. Por ser um tema de 

difícil compreensão popular, a Trindade pode ser apresentada de modo que encontre 

ressonância com temas específicos dentro de determinado contexto, tratados a partir de aspectos 

trinitários, como comunhão, relacionalidade, diversidade, alteridade e ecologia, de forma 

metafórica. A visão bíblica acerca de Deus vai desde um monoteísmo estrito no Antigo 

Testamento à exigência de uma ressignificação, a partir da encarnação do Logos em Jesus de 

Nazaré, que apresenta Deus como Pai e o Espírito Santo como “Consolador” que o substitui; é 

a partir dessa descrição que se fundamenta a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, 

pois, é fundamental para a superação da imagem de Deus como absolutista, excludente e até 

violento, capaz de justificar totalitarismos. É importante perceber as imagens de Deus na Bíblia 

mais como metáforas do que como conceitos. Essas metáforas, ressignificadas a partir da 

doutrina cristã da Trindade, permitem um movimento de descolonização teológica, 

possibilitando conexões com a realidade atual num contexto latino-americano que é de uma 

sociedade cada vez mais diversificada e plural, ao mesmo tempo em que é injusta e violenta. A 

partir de metáforas trinitárias que focam na diversidade, na relacionalidade, na alteridade e na 

unidade de Deus, é possível formular posições que sejam fiéis à tradição bíblica e teológica ao 

mesmo tempo em que conseguem se comunicar com a sociedade hodierna. De forma 

construtiva, pode-se superar imagens de um Deus vingativo, excludente e violento, ainda que 

não se negue que tais elementos estejam presentes na Bíblia e na tradição cristã. 

Metodologia: pesquisa bibliográfica sobre obras recentes na América Latina referente à 

Trindade. 

 

Resultados: Posições latino-americanas, desde que não simplesmente repitam a teologia 

dogmática clássica, optam por uma visão contextualizada e metafórica e menos conceitual da 

Trindade. Tais posições tendem a focar numa visão de Deus como comunhão em que, a partir 

da perspectiva trinitária, articula-se a superação das desigualdades nas relações humanas. Essa 

comunhão em Deus só é possível graças à sua diversidade intrínseca; portanto, a unidade de 

Deus fundamenta-se nas relações entre as pessoas divinas. Tal compreensão trinitária dá suporte 

a uma posição que não tolera as divisões de classes, as dominações a partir de um poder 

econômico, sexual ou ideológico que subordina e marginaliza os diferentes. Ademais, uma 

visão integralizadora da Trindade, que entende que Deus está no cosmo e o cosmo está em 

Deus, insere o ser humano dentro da natureza, tornando-o consciente de sua participação numa 

dimensão ético-ecológica.  

 

Principais referências: 

BARROS, Odja; GASS, Ildo Bonh. Re-imaginando a Trindade. São Leopoldo: CEBI, 2015. 

SILVA, Maria Freire da. Trindade: criação e ecologia. São Paulo: Paulus, 2009. 

SUSIN, Luiz Carlos. Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. São Paulo: Paulinas. 2003. 


