


AULA 9

Nosso Curso

1. Deus é Um e é Três

2. Cada pessoa é totalmente Deus: heresias

3. Conhecendo a Deus Filho: Sua Pessoa e Naturezas

4. A Trindade Econômica: O que cada pessoa faz

5. Conhecendo a Deus Pai: Atributos Incomunicáveis

6. Conhecendo a Deus Pai: Atributos Comunicáveis

7. Conhecendo a Deus Pai: Atributos Comunicáveis

8. Conhecendo a Deus Espírito Santo: Pessoa e Obra

9. O que a Doutrina da Trindade tem a ver com o nosso dia a dia?



www.yvaga.com.br/midia

Slides disponíveis em:

http://www.yvaga.com.br/midia


AULA 9

Aula 9: E daí?

1. Triperspectivismo?!

2. A Trindade e os ofícios do cristão

3. A Trindade e a sua personalidade

4. A Trindade e suas implicações para a liderança

5. A Trindade e a comunicação

6. A Trindade e a ética

7. A Trindade e a epistemologia

8. Outras tríades



AULA 9

Triperspectivismo

1. O maior mistério na Escritura e na Teologia cristã é, 
evidentemente, o mistério da Santa Trindade. Nós 
adoramos um Deus, mas um Deus em três pessoas: Pai, 
Filho e Espírito Santo. As três pessoas são um Deus, 
não muitos. A natureza de cada pessoa é divina. Casa 
pessoa tem todos os atributos divinos e em cada ato 
de Deus, as três pessoas participam igualmente. As três 
pessoas são iguais em honra e glória. Pai, Filho e 
Espírito Santo são igualmente (e exclusivamente) o 
objeto da nossa adoração.

https://frame-poythress.org/what-is-triperspectivalism

https://frame-poythress.org/what-is-triperspectivalism/
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Triperspectivismo?!

Pai

Filho

Espírito Santo
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A Trindade e os ofícios do cristão

Rei

Sacerdote

Profeta



AULA 9

A Trindade e os ofícios do cristão

• Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz 1 Pedro 2.9

• e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os 
selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que
procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os 
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5.9-10

• Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha
aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos; 
porque toda a terra é minha; vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. 
São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19.5-6
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A Trindade e os ofícios do cristão

Rei
Mandato Cultural
Lei civil

Sacerdote
Mandato Social
Lei cerimonial

Profeta
Mandato Espiritual
Lei moral
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A Trindade e a sua personalidade

Ditador
Déspota

Agradador
Covarde

Controlador
Manipulador



Características do ser humano
CONTROLADOR

Profeta

AGRADADOR
Sacerdote

DITADOR
Rei

Alvos: Conforto
vida sem pressão

Ser amado
Aceitação

Sucesso
Lucros

Medos Punição
dor

Rejeição
falta de aceitação

Falha
submissão

Mov. sociais P/longe de pessoas P/ perto de pessoas Contra pessoas

Pontos fortes Organização 
confiabilidade

Sensibilidade
Compreensão

Visão de trabalho
Ousadia

Pontos fracos Inflexibilidade
s/ espontaneidade
insensibilidade
compulsão

Inconsistência
suspeição
incongruência
não-confrontação

Perfeccionismo
“faz tudo”
arrogância
confrontação

Estratégias Negação
de problemas

Organização
Orientação a tarefas
Responsabilidade

Complexo de
“messias”

Aparência
Prestatividade
Dinamismo

Dominação
financeira /
política

Conquista
Trabalho árduo
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A Trindade e a liderança

Administrador
Organizado
(Vontade)

Democrata
Carismático
(Emoção)

Empreendedor 
Visionário
(Razão)
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A Trindade e a comunicação

Autor
Ilocução (intenção do falante)

Texto
Locução (coisa falada)

Leitor
Perlocução (efeitos no ouvinte)



AULA 9

A Trindade e a ética

Perspectiva 
normativa

Perspectiva
situacional

Perspectiva
Existencial
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A Trindade e a ética

Uma ética bíblica vai levar em consideração as três 

perspectivas. Normativamente, procuramos obedecer a 

palavra autoritativa de Deus, a sua lei. Situacionalmente, 

procuramos aplicar aquela lei a situações [específicas] de 

forma a maximizar a bênção divina, a maior alegria. 

Existencialmente, procuramos a satisfação interna de viver 

como Deus ordenou que vivêssemos, em sua presença. 

Essas são perspectivas. Cada uma envolve os outros. Mas 

cada uma serve como uma verificação e balanço contra a 

nossa má compreensão dos outros.

https://frame-poythress.org/what-is-triperspectivalism
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A Trindade e a epistemologia

Sujeito do 
Conhecimento
(Ser humano)

Objeto do 
conhecimento
(Mundo)

Normas do
conhecimento
(Revelação)
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Outras tríades

• Amor – Fé – Esperança

•Oração – Palavra – Espírito

•Deus – Próximo – Eu

• Terra – Mar – Céu

• Criação – Queda – Redenção
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➢Conhecer a Deus: pessoas, atributos e 
obras

➢Relacionar-se com Deus Pai

➢Relacionar-se com o Filho, Jesus

➢Relacionar-se com o Espírito Santo

➢Ver as “digitais” de Deus na Palavra e 
no mundo

➢Adorar ao Deus Triúno

Conclusão





Triperspectivismo

• http://www.reimages.net/tri-perspectival-approach-to-counseling/

• http://www.michaelsgraham.com/category/tri-perspectivalism/

• https://frame-poythress.org/a-primer-on-perspectivalism/

• https://opc.org/os.html?article_id=752&cur_iss=Y

• http://timmybrister.com/2012/04/gospel-centered-spiritual-
formation-the-triperspectival-framework/

• https://verticallivingministries.com/2012/04/04/a-fascinating-look-at-
112-triads-illuminating-the-trinity-by-john-m-frame/

http://www.reimages.net/tri-perspectival-approach-to-counseling/
http://www.michaelsgraham.com/category/tri-perspectivalism/
https://frame-poythress.org/a-primer-on-perspectivalism/
https://opc.org/os.html?article_id=752&cur_iss=Y
http://timmybrister.com/2012/04/gospel-centered-spiritual-formation-the-triperspectival-framework/
https://verticallivingministries.com/2012/04/04/a-fascinating-look-at-112-triads-illuminating-the-trinity-by-john-m-frame/

