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De forma clara, é possível perceber ao 
longo de toda a Bíblia, muitas indicações 
e demonstrações da chamada “trinda-
de”. Apesar deste termo não ser encon-
trado na Palavra de Deus, esta é uma 
forma que os homens e mulheres encon-
traram para se referir às interações de 
Pai, Filho e Espírito Santo, levando em 
consideração que reconhecidamente os 
três formam apenas um Deus. Existem 
convenções sobre tricotomia, inclusive a 
existente no homem, como: Nous (men-
te, intelecto), Psique (alma) e Soma (cor-
po) de Platão; A própria revelação pre-
sente em diversos textos Paulinos sobre 
corpo, alma e espírito; Além de outros 
pensadores que discutiram esta possi-
bilidade assim como Johannes Nikolaus 
Tetens que afirmava ser o homem cons-
tituído de sentimento, entendimento e 
vontade.

Sendo assim, podemos afirmar que 
há certo consenso quanto à possibilida-
de de existência um ser trino, já que o 
homem, para muitos, também é assim 
representado. No entanto, a Trindade 
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Santa nada mais é do que um único Deus 
com 3 diferentes áreas de atuação, ou 
melhor, uma união perfeita de 3 faces 
com diferentes papéis, unidos no mes-
mo propósito. 

A Trindade se relaciona desde o princí-
pio de todas as coisas e cada um exerce 
um papel. Tomando como base alguns 
textos bíblicos, como o da criação, é pos-
sível analisar essas atribuições:

“No princípio, criou Deus os céus e a 
terra. E a terra era sem forma e vazia; e 
havia trevas sobre a face do abismo; e o 
Espírito de Deus se movia sobre a face 
das águas. E disse Deus: Haja luz. E hou-
ve luz.” Gn 1.1-3.

“Pela fé, entendemos que os mundos, 
pela palavra de Deus, foram criados; de 
maneira que aquilo que se vê não foi feito 
do que é aparente.” Hb 11.3.

“E disse Deus: Façamos o homem à 
nossa imagem, conforme a nossa seme-
lhança…” Gn 1.26.

Nestes textos, há clara interação do 
Pai com o Filho (Palavra), além de uma 
citação ao Espírito de Deus. O Pai pro-
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jetou todas as coisas e lançou a palavra, 
Jesus é a própria Palavra de ordem que o 
Pai lançou. Onde fica, no entanto, o pa-
pel do Espírito Santo na criação? Obser-
ve, portanto, a seguir, o trecho em que o 
Espírito de Deus aparece no texto bíbli-
co:      “...e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas…”

A palavra em destaque “movia”, no 
original hebraico aparece como “ME-

RACHEFET” (Deve-se ler o “ch” com 
som de “RR”), que significa “vibrar’’ ou 
‘’oscilar’’. A raiz desta palavra hebraica 
aparece apenas três vezes em toda a 
Bíblia, e, não raras vezes, uma das prin-
cipais formas de chegar à interpretação 
aproximada de uma palavra em hebrai-
co é usá-la em vários contextos que ela 
aparece. Vejamos então os outros dois 
trechos nos quais está a palavra:

“Como a águia desperta a sua ninha-
da, move-se sobre os seus filhos, estende 
as suas asas, toma-os, e os leva sobre as 
suas asas”, Dt 32.11.

“Quanto aos profetas, já o meu coração 
está quebrantado dentro de mim; todos os 
meus ossos estremecem; sou como um ho-
mem embriagado, e como um homem ven-
cido de vinho, por causa do Senhor, e por 
causa das suas santas palavras”,  Jr 23.9.

Existem pelo menos dois sentidos 
aproximados e prováveis para o texto 
de Gênesis, sendo o primeiro um sen-
tido de “chocar” como um pássaro que 
cuida de seus ovos, lhes dando todo o 
calor necessário para que nasçam e/ou 
amadureçam. E o segundo sentido que 
essa palavra é usada representaria lite-
ralmente um estremecimento, como se 
movendo no centro de algo.

Sendo assim, de uma forma ou de 
outra, quem é o responsável por “ge-
rar” o que o Pai projetou e por “pôr 

em ação” a ordem intrínseca à Palavra 
lançada na criação? Sem dúvidas, esse 
papel de ação e de movimento é do Es-
pírito Santo. O Espírito pairava sobre as 
águas como quem prepara o ninho, ape-
nas aguardando para completar a obra! 
Parece que, ao entendermos as particu-
laridades dessa palavra, fica claro que 
o movimento gerado pelo Espírito de 
Deus era como uma força que agitou as 
partículas e criou o ambiente perfeito 
para o “nascimento” de todas as coisas 
criadas.
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O Espírito Santo é aquele que cum-
pre a Palavra lançada por Deus, desde o 
princípio de tudo, até hoje. Ele continua 
sendo aquele que completa a obra e 
continua agitando as partículas da Igre-
ja e do mundo. Quando o Espírito agita 
um coração, Ele está apenas criando o 

ambiente perfeito para a Vida entrar.
“Todavia, digo-vos a verdade: que vos 

convém que eu vá, porque, se eu não 
for, o Consolador não virá a vós; mas, 
se eu for, enviar-vo-lo-ei. E, quando ele 
vier, convencerá o mundo do pecado, e 
da justiça, e do juízo”, Jo 16.7,8.

Fontes consultadas: 
 https://estudodohebraico.com

 https://www.orvalho.com/ministerio/

estudos-biblicos


