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As religiões tradicionais consideram toda a realidade como uma só: 

 

„o característico fundamental desta cosmovisão é que o universo criado 

inteiro é considerado de ser uma entidade única. . . o imaterial é real 

exatamente como o  material. . . o universo  é considerado de ser criado e 

constantemente influenciado por seres espirituais. . . o supremo criador é um 

conceito comum. . . porém é considerado remoto dos homens‟ (Burnett, 

2002, p. 58). 

 

Entre os estudiosos a existência de um supremo Ser ou deidade entre 

as religiões tradicionais é interpretada em diversas maneiras.  Alguns 

supõem um monoteísmo original que não satisfazer as observações dos 

adeptos dos contratempos e exigências da vida, os levou a desenvolver uma 

explicação de diversos espíritos e seres. Outros defendem a idéia de um 

„monoteísmo difuso‟, isto é, os espíritos e deuses menores são manifestações 

dos atributos do supremo Ser.  Outros apontam para a influência do 

Cristianismo, que encorajou um processo de revisão por parte pelos adeptos 

para incluir o conceito de um supremo Ser.  Porém na maioria este Ser é 

ocioso, e cabe mais que uma explicação mitológica para a existência do 
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mundo, mas não participa na rotina da vida dos adeptos (Burnett 

2000.30ss).   

 

Entretanto o conceito de considerar todo o universo como uma só 

unidade não deixa lugar para um supremo Ser; e por isso costuma estar 

distante e „ocioso‟ quanto à vida e às necessidades humanas.  O 'supremo 

criador' muitas vezes não é um supremo Ser que criou o mundo, mas apenas 

um herói mítico dentro o processo de formar o universo.  Este é caso da 

maioria dos indígenas do Brasil. Júlio Cezar Melatti afirma que “entre os 

índios do Brasil, poucas são as sociedade que crêem num ser supremo; a 

maioria delas dá mais atenção em suas mitologias aos heróis míticos, muitas 

vezes caracterizados como heróis civilizadores” (MELATTI 1980, p.193).    

 

Os povos do Alto Rio Negro possuem heróis que participam na 

formação do mundo: Pai Sol, Mama dos Yanomami que os deu-lhes a 

floresta e os espíritos xapripë, Yo’i dos Ticuna, a Criadora Ye’pa Büküo dos 

Tukano, Iaperikuli dos Baniwa, Awkhêê dos Canela, Nhampirikuli dos 

Aruak, e dos Maku (Kä’-Teh dos Yuhupdeh, Keg-Teh dos Hupdah), etc. A 

maioria dos seres supranaturais, deuses, criadores, ancestrais, espíritos 

relacionam com outros seres semelhantes e formam uma hierarquia.  Eles 

atuam nos eventos primordiais e ao mesmo tempo correspondem aos 

aspectos do universo material. Porém nenhum é supremo como criador e 

mestre do universo e da história.  Os diversos tipos de seres sobrenaturais 

são descritos em Ronaldo Lidório: Antropologia Missionária cap. 7. Par seus 

adeptos estes seres explicam a criação do mundo, a origem do ambiente e da 

humanidade e providenciam uma maneira de influenciar os acontecimentos.  

Considera-se que vivem e agem dentro uma parte do cosmo.  A maioria 

forma parte da natureza, ou no mínimo habitam uma parte remota acessada 

somente pelos xamãs ou pajés. Seus comportamentos demonstram todas as 

falhas e fraquezas humanas de vingança, violência, cobiça e luxúria.  A 

harmonia entre estes seres é rara, refletindo os aspectos bons e maus do 

meio ambiente. 

 

Por exemplo, entre os Desana o Pai Sol (abe pagë) raia energia 

benéfica do mundo invisível para a natureza, porém o solo visível, a lua e as 

estrelas emitam uma energia que não sempre é boa e pode ir a qualquer 

direção para o bem ou o mal no mundo, e podem causar desastres naturais e 

conflitos humanos.  O Pai Sol não é personalizado e não parece nos mitos e 

nas conversas dos pajés; estes estão ocupados em resolver os conflitos de 

energia má com a energia boa no mundo visível entre os animais, as plantas 

e os homens (REICHEL-DOLMATOFF, 1996, p. 32).   
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A Transcendência é essencial? 

 

O conceito de um único Deus transcendente é vital para apresentar o 

Evangelho aos indígenas? São exatamente as Escrituras que podem nos 

ajudar, pois os Israelitas e primeiros Cristãos enfrentaram o mesmo 

problema. „Em constaste de todas as culturas vizinhas de Israel, o Pentateuco 

defende que Deus é diferente do mundo material. Ele não deve ser 

identificado com a criação de maneira alguma.   . . é proibido O representar 

na forma de a qualquer criatura. . . não é uma questão menor na teologia‟ 

(OSWALT, 2003, p. 846). O conceito de Deus transcendente significa que 

Ele é independente e auto-suficiente sem a necessidade da existência ou de 

uma relação para com a natureza ou o cosmo.  O Deus transcendente proíbe 

também a tendência de personalizar os aspectos e as forças da natureza e do 

cosmo.   

   

No mundo ocidental desde os gregos conceitos abstratos são 

comuns. Então há um perigo de interpretar este fenômeno de transcendência 

conforme as categorias ocidentais.  A transcendência pode ser mal 

entendida, dando a impressão de uma deidade remota e não envolvida; até 

pode ser acusada de contribuir para o deísmo e o secularismo.  É fácil o 

ocidental eliminar a atividade do dia em dia, e considerar tudo passível de 

ser resolvido pelo esforço humano. O individualismo pode ser visto como o 

resultado.   

 

Todavia o mundo animista é integral, o individuo é integrado a sua 

família, clã, povo, ancestrais, natureza. O sobrenatural é integrado à 

natureza, pelos deuses e os espíritos.  Por isso o integrante de uma religião 

tradicional se preocupa em relacionar-se com os seres mais próximos no seu 

mundo, para conseguir as necessidades cotidianas.  A religião é 

fundamentada em poder e personalidades poderosas, e manipular as 

personalidades para controlar o meio ambiente.  Assim conflito entre os 

aspectos do seu ambiente é fácil de cogitar e o mundo não é tão unido e 

integral.  Os criadores indígenas evolvem a partir da existência primordial; 

por exemplo, a deusa ou criadora, Ye’pa, dos Tukano aparece como a 

primeira criação. 

 

Então perguntamos. Podemos concluir que o conceito da 

transcendência é difícil de compreensão e não contribui a busca das 

necessidades cotidianas dos indígenas?  Basta apenas crer em Jesus e deixar 

a teologia de lado? E como podemos ensiná-la? Porque a transcendência é 

importante? Não apresentamos um Evangelho simplista adotado para um 

povo de uma cultura já moldada por o algum conhecimento do Deus Cristão.  

Como a Bíblia demonstra a transcendência?  
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Como já dizemos o problema já foi enfrentado no mundo da Bíblia, 

não somente por Israel, mas também pela Igreja Apostólica.  Para a grande 

necessidade de corrigir a sincretização e a falta de vitalidade na vida do 

discípulo é essencial uma visão do Nosso Deus, Criador e Salvador 

transcendente, autônomo de toda limitação, mas atuante nas mínimas 

dificuldades das nossas vidas.  Aqueles que estão no emaranhado dominante 

e herdado de uma multidão de seres espirituais, devem descobrir Deus de 

uma maneira atraente.  Limitamos a maioria das nossas observações aos 

Evangelhos, por ser a primeira Escritura que muitos indígenas possuem em 

seu próprio idioma. 

 

O Criador todo participante 

 

O Deus bíblico já existia com todos seus atributos antes de criar 

(Gen. 1:1) e o Filho (Jo. 1:1-3; 17:5) e o Espírito (Gen. 1:2) também 

participavam na criação.  Esta independência soberana não era arbitrária, 

mas criou tudo muito bom conforme não somente seu desejo, mas o que era 

bom para a criação; o que é bom é determinado pela bondade do Criador.  A 

criação estabelece os processos da providência; toda a organização da 

natureza e todos os parâmetros da história humana são determinados dela 

vontade divina, porém a criação era apenas o fundamento de uma 

participação de Deus no mundo.   

 

A realidade bíblica é que o Deus que é transcendente, independente 

no seu ser e vontade, é imanente e atuante em todo acontecimento e 

atividade da história e da natureza, e são eliminados os espíritos e ancestrais, 

tratando diretamente com os homens.  A providência divina que preserva e 

governa todas as coisas forma os acontecimentos da vida. A iniciativa é com 

o Criador e a manipulação de elementos da criação pelos pajés não pode o 

influenciar (OSWALT, 2003, p. 855).  

   

Cada parte da criação recebeu sua função ou tarefa com a faculdade 

de cumpri-la, mal ou bem, isto envolve a concorrência providencial para com 

as plantas, animais e especialmente para com o homem (Gen. 1:11-12, 21-22, 

24-25, 26-28). Esta concorrência é vontade de Deus em combinação com as 

vontades das criaturas.  Este autodeterminismo da criatura é a vontade 

controlada pelo coração. Suas decisões são determinadas conforme as suas 

necessidades, desejos, ambições ou preferências, e não como decisões sem 

motivos. É este autodeterminismo das criaturas que é o potencial para 

conflito e os contratempos da existência humana que o recurso aos diversos 

mediadores, deuses e ancestrais e espíritos tentam resolver. O 

autodeterminismo destes seres é a suposta explicação dos problemas.  Porém 

o conhecimento de que Deus é independente e cumpre sua vontade para 
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todos deve levar os homens para a confiança diretamente nEle como Criador, 

que estabeleceu e governa a natureza e seguir a direção moral dEle (Dt. 8:1-

8; Mat. 6:23ss).  Isso vai limitar os conflitos, o egoísmo, o individualismo e o 

etnocentrismo por buscar a vontade unificada do Criador por cada criatura e 

assim conseguir a concorrência providencial perfeita. Do principio a 

humanidade não obedeceu isso. 

 

O Cosmo reconciliado 

 

A Bíblia fala dos outros deuses.  É comum os estudiosos „liberais‟ 

acusarem os autores do Velho Testamento de ser ingênuos por não 

distinguirem entre o ídolo e a entidade espiritual representada. Porém os 

israelitas reconheceram esta distinção não somente porque observam seus 

vizinhos, mas muitos deles mesmos participavam nos cultos pagãos.  Manter 

a ligação entre a imagem e a divindade era considerado um dever do adepto.  

O objeto físico, o ídolo, era o meio para persuadir o ser espiritual a suprir a 

proteção ou favor necessário, isso é, manipular o espírito através de ritos 

com a imagem.  

 

Acreditam-se o que acontecia entre os homens e os ídolos acontecia 

entre os deuses (veja 2 Rs. 18:33-35; Jz. 6:31 e 1 Sam. 5:6-12).  Isaías 46:1-2 

demonstra a situação entre Bel no céu e o ídolo na terra, ele é sem poder de 

salvar suas próprias imagens e dependem do auxilio dos homens. „O fato que 

os deuses, nos mitos e cultos, habitarem outra esfera invisível não faz 

diferença do seu status com produto da imaginação humana‟ (WRIGHT, 

2006, p. 152).   

 

Chris Wright conclui que „O Israelita zombava os ídolos e os deuses 

porque afinal não havia distinção entre os dois na realidade‟ (WRIGHT, 

2006, p. 151) „Os deuses eram também apenas construções humana como 

suas imagens‟ (J. Barton  „Work of Human Hands‟ in Ex Auditu 15 (1999) 67) 

citado por Wright (2006, p. 149).  

 

„Os deuses existem como algo, mas não como Deus existe, com Sua 

identidade divina, status, poder e divindade‟. Afinal,  conforme Chris Wright, 

a ênfase do Velho Testamento é que tantos os ídolos quanto os deuses, são de 

fabricação humana e não criado por Deus.   

 

Estes poderes da fabricação da imaginação humana são 

transformados em deuses, criadores, guardas dos animais na floresta, etc., é 

mito no sentido de ficção em parte. Os profetas zombam dos deuses dos 

vizinhos, mas ao mesmo tempo há uma realidade pessoal em alguns casos 

em que, por exemplo, o homem é capaz de criar bombas ou os vírus 



91 
ANTROPOS – Revista de Antropologia 
Volume 4, Ano 3, Outubro de 2010 
 ISSN 1982-1050 

 
eletrônicos que são difíceis de controlar, e depois perde controle dos 

mesmos.  Tornam se pessoais, com uma personalidade limitada.   

 

Outra interpretação é para identificar os deuses com os anjos caídos. 

Jesus identificou o diabo e seus anjos com os demônios (Lc 10:18). Isso 

explicaria como os demônios têm uma personalidade; os anjos caídos são 

disfarçados pelas as imaginações humanas, tomando o papel e atividades os 

espíritos e criadores mitológicos.  Os deuses estão identificados com 

demônios (Dt. 32:17; Sl. 106:37; Atos 17:18; 1 Cor. 20-21).   

 

Outros, como Van Rheenen supõem que eram criados por Deus, mas 

não cita evidencia bíblica exceto citar que tudo foi criado por Deus.  Porém 

como ele diz que estes poderes pessoais se identificam com a cultura 

humana, e invadem as crenças, instituições e estruturas humanas para 

esconder sua origem (Van Rheenen 1991.104).  Isso indica mais uma origem 

humana que ganha características pessoais, ou seja, os anjos caídos fornecem 

a sua personalidade.  A perversidade de muitas crenças e instituições 

humanas deixa o homem culpado. 

 

Os deuses e os espíritos como os casos da serpente em Éden (Gen3) e 

do burro de Balaão podem possuir traços de personalidade limitada, por isso 

precisam possuir pessoas ou ate porcos (Lc. 8:32) para manter sua atuação! 

Então há aspectos do ambiente que eles adotam para formar essa 

personalidade limitada e destrutiva. Isso deve ser encarado mais que uma 

personificação subjetiva imaginada pelo homem; é objetiva, e os demônios 

de alguma maneira tornam pessoais.  O começo deste processo é no encontro 

com a própria natureza.  

 

A sugestão da serpente à mulher de Gen. 3 é rebelião, mas pode ser 

por ignorância e não decepção, como uma criança pode propor algo mau do 

seu conhecimento ingênuo sem entender as consequências.  Como uma 

criança pode tentar sua babá roubar da mãe. A serpente é explicitamente 

chamada „animal selvático‟ (Gen. 3:1) e recebeu um castigo apropriado para 

sua espécie de animal (Gen. 3:14).  Esta descrição da serpente deve ser literal 

se aceitar outros aspectos como literais, por exemplo, os dias de Gen. 1. 

Conforme o conflito de Gen. 3:15 a serpente não pode ser sua própria 

semente, Satanás, igualmente Eva não é seu descendente, Cristo.  Assim 

entendemos bem porque a imagem de Deus foi criada para ter domínio sobre 

os animais (Gen. 1:26, 28); pois a natureza precisa do representante de 

Criador „reinar‟, porque tem a potencial de autodeterminação de rebelar e, 

então, Eva deve ter dominado a serpente e a corrigido.  

 

A maneira do „domínio‟ é indicada logo em Gen. 2 pela horticultura e 
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pela zoologia (Gen. 2:15, 19-20).  O homem deve cooperar com o Criador e 

lavrando enquanto Deus dá a chuva e também dando nomes aos animais 

(2:20) enquanto Deus deu nomes aos aspectos maiores do meio ambiente 

(Gen. 1:5,8 etc.). Para o homem nomear é ter autoridade sobre, com 

conhecimento e discernimento dos assuntos, no caso dos animais (Hamilton 

1990 Vol. I. 176). As plantas no jardim (2:5) são plantadas especialmente 

(2:9), e separadas de todas as espécies criadas (Gen 1:11, op. cit. pag. 154). A 

distinção entre o jardim (Gen. 2) e a natureza em geral (Gen. 1) indica 

possivelmente uma divisão de responsabilidade ecológica, entre as plantas 

que podem ser cultivadas e o resto da natureza.  Então domínio não significa 

exploração e violência, mas autoridade de entender e administrar em um 

relacionamento de respeito à autoridade e providencia do Criador 

sobrenatural. Não havia temor ou submissão aos poderes e às feras.  Se 

houver um desafio a esta autoridade da imagem de Deus, o homem tinha de 

sujeitar a terra (Gen. 1:28 por assentamento e agricultura, Hamilton ob. cit. 

141).  No contexto a serpente representa o desafio à ordem que Deus 

estabeleceu para sua imagem. 

 

O fruto da arvore do bem e do mal representava a autoridade de 

Deus em decidir o bem e o mal, isso é, a autoridade distinta da criação, isso é 

a autoridade pessoal e transcendente de Deus.  Eva rejeitou o proposto por 

Deus e tomou uma atitude empírica e pragmática.  Ela julgou pela aparência 

da natureza e por sua necessidade imediata. O homem ainda faz assim, e se 

submete à autoridade da natureza e seus poderes, contrariando a finalidade 

da sua criação.  O primeiro casal ignorou a fonte transcendente da sua 

existência: Deus, e a autoridade dEle de determinar padrões para as decisões 

humanas.  Em vez de „dominar‟ e corrigir a natureza, o homem aceitou a 

convite de ser como os animais, ser amoral como a serpente ('astuto' = a 

palavra significa ir a qualquer direção moralmente).  A humanidade começou 

a se sujeitar às forças cósmicas e naturais.  Começou a idolatria, atribuindo 

autoridade espiritual e moral aos animais e forças naturais (Rom. 1:25). 

 

 Somente depois disso, Satanás, o descendente da serpente (Gen. 

3:15) e os anjos caídos exploravam a situação (Lev. 17:7; Dt 32:17; Jó 1:6; Zc. 

3:1s); porém no principio o homem não tem como desculpar-se por haver 

sido enganado por o poder maligno maior, disfarçado dentro da criação que 

era muito bom.  É ele mesmo que é culpado! Então a identidade e o papel da 

humanidade dentro a criação não é determinada pela criação e a natureza, e 

sim pelo Criador transcendente que existe antes e alem da criação, mas 

atuante dentro dela. Também a base da ética e a vida moral e religiosa não é 

natureza, mas a vontade transcendente do Criador. Esta interpretação coloca 

a responsabilidade e a culpa humana vinculada com a natureza e sua suposta 

autoridade, como o animista entende. A serpente é punida como um bicho (o 
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destino de Satanás é outro Apoc. 20:10); porém a humanidade foi condenada 

à morte física e espiritual conforme sua posição como imagem de Deus. 

 

 É muito discutida a natureza dos poderes citados por Paulo, sejam 

tronos (tronoi), sejam soberanias (kuriotytes), quer principados (archai), 

quer potestades (exousiai) (Col. 1:16) e os rudimentos (stoicheia) do mundo 

(Gal. 4:3, Col. 2:8). Os termos são usados em geral para as autoridades 

humanas.  Alguns estudiosos atribuem estes poderes as instituições políticas 

e opressivas da sociedade humana.  Porém outros afirmam que são poderes 

angélicos maus sem mais discussão. Poucos definam o relacionamento entre 

anjos caídos e os demônios.  

 

Os poderes são as visíveis e as invisíveis (Col. 1:16). No verso 13 

Deus é chamado invisível e estes poderes invisíveis possam ser os anjos.  Os 

visíveis são os poderes do universo, estabelecidos por Deus para regular o 

meio ambiente da terra; por exemplo, as estrelas (Gen. 1:14), o sol e a lua 

(Gen. 1:16). O sol e as Via Láctea e Plêiades, por exemplo, são elementos 

importantes na cosmovisão indígenas.  Os stoicheia (Gal. 4:3,4,9; Col. 

2:8,20) são as tradições humanas que consistem de princípios básicos, regras 

e práticas; interpretações ou cosmovisão contra o evangelho (H. Ridderbos: 

1975. 149).  Estes stoicheia serão queimados na restauração global do cosmo 

(2 Ped. 3:10).  

 

Os poderes da criação eram criados por e para Cristo (Col. 1:18), mas 

encorajados pela rebelião do homem ganharam certa autonomia, que Cristo 

despojou (descascar a mascara, destituiu as personalidades falsas Col. 2:15) 

por morrer pelo homem cancelando a condenação lançada contra nós (Col. 

2:14; Lc. 22:53). Os poderes (astros maiores, etc.), como elementos da 

criação são cativados por Cristo para voltar ao seu papel e natureza original 

('no cortejo de vitoria de cativos de guerra' Col. 2:15) para que Cristo seja 

supremo (Col. 1:20).  E assim são reconciliados a Deus, seu caráter 

demoníaco despojado.  Pai Sol indígena é agora apenas sol, a luz designada 

para o dia pelo Criador (Gen. 1). Ele e todos os outros stoicheia e elementos 

voltam para seus papeis originais debaixo da autoridade de Deus.  A obra de 

Cristo em vencer o pecado também estabelece de novo a ordem original no 

cosmo. 

 

Por que na Bíblia a presença dos demônios ou os espíritos imundos 

está concentrada nos Evangelhos, ou seja, durante o ministério de Jesus. Há 

duas explicações:  

 

a. A vinda de Deus Filho encarnado descobre uma a situação já existente de 

demônios e de possessão entre os judeus, e era pouco reconhecido, mas 



94 
ANTROPOS – Revista de Antropologia 
Volume 4, Ano 3, Outubro de 2010 
 ISSN 1982-1050 

 
devida a influencia pagã (Lev. 17:7; Dt 32:17); 

b. A oposição do mal concentra contra o Santo Filho de Deus, que antes e 

depois fica mais oculta e passiva. Estas explicações contribuem para 

entender a situação nos Evangelhos. 

 

Cristo já derrotou os espíritos imundos ou demônios, e fez isso sem 

ser possesso de um espírito maior, como é o caso dos pajés que alegam ter 

comunhão com diversos seres mais altos da cosmovisão do seu povo. Ele não 

usa canções, fumaça, transe ou outros instrumentos. Apenas manda embora 

os espíritos com a simples palavra de comando com „Eu‟ enfático, como o 

Criador sobre as criaturas (Mat. 12:28; Mc. 9:25). É um aspecto do reino de 

Deus (Mat. 12:28); a derrota aparentemente está em duas etapas, durante o 

ministério e finalmente no juízo final (Mat. 13:20; 9:29; Lc. 8:31).  

 

Cristo coloca a pergunta se não pelo poder de Belzebu, o senhor de 

espíritos, então não pode ser apenas pelo poder de um só homem, mas deve 

ser pelo Espírito de Deus (Mat. 12:22ss) ou dedo de Deus (Lc. 11:20); um 

apelo ao poder do Supremo Ser agindo diretamente por Ele, e demonstrando 

que Ele é transcendente aos espíritos, anjos e os poderes da criação por 

entrar na „casa do forte‟.  Os próprios espíritos reconhecem Jesus como Deus 

ou o Representante de Deus, e não apenas como mais outra entidade 

sobrenatural entre outras.  Jesus, ao exorcizar os espíritos, não somente os 

derrota, mas também demonstra que é Filho de Deus (Mc. 1:24,27; 3:11; 

4:41; 5:7, etc.) e restabelece Deus como soberano na criação, eliminando os 

supostos seres sobrenaturais.   

 

A autoridade de Cristo para fazer discípulos (Mat. 28:18) é 

fundamentada na autoridade de Deus sobre tudo (Dt. 4:39; 10:14,17, Wright 

2006.403) „Não há centímetro que não pertence a Ele.‟   A realidade é 

manifesta, os espíritos não são supremos, mas estão sob a autoridade de 

Deus como toda a natureza, são criaturas, sejam anjos caídos, seja da 

imaginação humana.  Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito, na categoria 

sobrenatural, transcendente da criação.   

 

Então Jesus derrota os espíritos com a participação do Pai e do 

Espírito, isso é a Trindade transcendente, eis aqui uma oportunidade de 

apresentar a cosmovisão bíblica aos indígenas.  O crente unido ao Vitorioso 

Cristo pode resistir (Lc.10:18; Ef. 6:10ss; 1 P. 5:8) por que é reconciliado a 

Deus pela justificação. Assim, o homem ultrapassa os chamados médiuns, 

mediadores, sejam pajés ou espíritos, para pedir ao Deus transcendente de 

todos.  Sua responsabilidade para com o meio ambiente como a imagem do 

Criador continua. Todas as coisas pertençam ao Salvador (Gen. 1; Col. 1:16) e 

Ele cuida de toda a criatura (Mat. 6:26) inclusive dos homens em união  
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simbiótica.  Ele restaurará a criação no fim (Mat. 19:28; Apoc. 21:1s).  

Podemos ensinar esta responsabilidade ecológica do Cristão junto com a 

salvação. 

 

A Cosmovisão corrigida   

 

A transcendência de Deus não significa distancia, porém diferença 

de Deus.  John Frame (2002.103) diz que o conceito não é claro e usado em 

diversas maneiras na teologia.  Bavinck (1951.143s) preferia falar da 

independência de Deus, auto-suficiente e com existência e vida própria sem a 

necessidade de ser criado e sem uma criação (Jo 5:26; Atos 17:24-30, antes 

da fundação do mundo).  É da asseidade divina, mas isto não é tão abstrato; 

a diferença da criação da natureza de Deus é determinante para seus 

atributos e vontade, por exemplo, sua graça, a sua justiça sua eternidade e 

seu poder são transcendentes às limitações da criação.   

 

A transcendência divina é importante, pois é o diferencial da 

iniciativa de Deus e sua eficiência em agir em toda situação. Ele controla a 

natureza, é independente do tempo e do espaço.  A sua transcendência 

garante a perfeição moral contra a depravação gerada pelo pecado, e a sua 

autoridade suprema para resolver em juízo e redenção. Frame quer 

substituir a transcendência pelo conceito do senhorio ou a soberania de 

Deus, especialmente em três aspectos, começando com o nome Javé 

(SENHOR em nossas Bíblias e kurios no N. T.) e o nome „o Santo‟.  O eficaz 

controle de Deus é universal, ou seja, sobre todas as coisas, inclusive sobre a 

história de nações e dos indivíduos (Lc 22:22; Jo. 1911; Atos 2:23-24; 3:18; 

4:27-28. Frame 2002.47ss). O segundo aspecto é a autoridade sobre a 

criação que originou, sustenta, e conhece absolutamente (Frame 2002.81).  

O terceiro aspecto da soberania é a presença de Deus com seu povo e atuante 

em todo lugar e tempo (FRAME, 2002, p. 94), exatamente porque Ele 

mesmo determine a existência destes (Sl. 57:5; 97:9; 139:7-10).  

 

O conceito do senhorio tem a vantagem de compreender a doutrina 

da transcendência não teoricamente e sim no concreto da providencia como 

está descrita na Bíblia. A Bíblia apresenta uma narrativa da revelação e a 

experiência do senhorio de Deus em um contexto cultural.  Mas apresenta 

também Deus com transcendente da aquela cultura para agir em outras 

culturas e épocas.  Deus não é dependente de Israel, como os deuses 

contemporâneos são dependentes dos seus adeptos e seus ídolos.  Sendo 

transcendente ou Senhor, Deus é um em contraste com os deuses porque é 

singular, único da categoria de „deus‟ (Deut. 6:4). „Um‟ (‘echad) é usado 

também em Gen. 2:24, referindo a união de um casal, e claramente não uma 

só pessoa, e em Gen. 11:6 fala da humanidade estando unida com uma só 
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língua. „Um‟ fala da qualidade ou caráter de Deus sendo totalmente distinto 

de a qualquer outra criatura. Outra palavra (yacheed) seria usada para 

expressar uma unidade numérica absoluta (BAUCKHAM, 1998).  

 

Uma das maneiras que Deus mesmo ensina a sua transcendência a 

nós é pela santidade.  Deus é santo porque é separado do comum e do 

material. O conceito de santidade não era usado entre os religiosos 

contemporâneos de Israel. Deus revela sua natureza transcendente por 

teofanias – a sarça não consumida e pelas cerimônias e leis concedidas ao 

Israel. A santidade demonstra a fronteira entre Criador e a criatura, entre 

auto-existência absoluta e a dependência frágil. Indica sua independência da 

cultura e atividade humana.  O elemento de distância, as instruções para não 

aproximar de perto nas ocasiões das teofanias divinas na sarça, na monte e 

no templo (Ex. 3; 19; Is. 9) representa a diferencia do ser do Criador, através 

dos efeitos físicos na natureza.  Porém, diferente dos diversos deuses é o 

conteúdo da revelação que demonstra também que o Santo de Israel é 

transcendente ou independente em seu caráter.  A santidade moral é 

revelada pelas palavras e ações dele (por exemplo, o êxodo Ex. 15:11) 

devendo seu povo se comportar conforme o caráter dele (Ex 20; Lev. 22:31-

33; OSWALT, 2003, p. 849).  

 

É importante ao apresentar o Evangelho mostrar que Javé é uma 

Trindade, com todas as três Pessoas em intima comunhão, e mesmo antes de 

revelar as distinções das Pessoas com a encarnação, Ele se apresenta como a 

unidade transcendente e independente da criação. O SENHOR (Javé) é o 

Pai, o Filho e o Espírito unidos (2 Cor. 3:17), participantes permanentes na 

deidade única.  Se considerarmos Javé, o Deus de Israel como apenas o Pai, 

então criaríamos o problema de encarar o Filho e o Espírito como 

„acréscimos‟ (Veja a longa discussão durante dos primeiros séculos da 

Igreja).  

 

Todos os atributos funcionam entre as três Pessoas, formando a 

unidade da essência de Deus. Esta natureza existe com as Pessoas como um 

só Deus, integradas com os seus atributos ativos. Pois na vida interna da 

Trindade todos os atributos pessoais ou comunicáveis interagem e jamais 

são virtudes passivas ou isoladas. O amor, a justiça, a santidade, a fidelidade, 

a verdade e o conhecimento interpessoal não existem fora da comunhão da 

Trindade, exceto quando a graça de Deus cria um pequeno reflexo nas suas 

criaturas. Todos os atributos são infinitamente e completamente satisfeitos 

na comunhão entre Pai e Filho e Espírito, antes de criar ou relacionar com 

alheios. Todos os atributos são ativamente pessoais e dinâmicos, sem ser 

condicionadas ou qualificadas por algo fora de Deus. Deus é „personalidade 

absoluta‟ (FRAME, 2002, p. 601). O fundamento do universo é altamente 
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pessoal e interpessoal e não é força impessoal, energia ou evolução, e 

também independente da criação.  Personalidade interpessoal com todos os 

atributos pessoais é determinante no universo, não raios ou DNA.  

 

A comunhão entre as Pessoas, como revelado pelo relacionamento 

entre o Pai e Jesus é a infinita fonte da compaixão, sinceridade, lealdade, 

conhecimento pessoal e entendimento mútuo para a humanidade, a imagem 

de Deus, viver em comunhão com o Criador e conviver em sociedade. O amor 

que nos ama é perfeita, pois permanentemente já está entre as Pessoas 

infinitas (Jo. 17:26). O conhecimento interpessoal entre as Pessoas da 

Trindade é perfeito e por isso o homem não é difícil de entender. Todos os 

atributos se relacionam com as criaturas sem impedimento ou limitação, e 

sem a manipulação dos ritos e cerimônias tradicionais. Os conflitos da 

natureza e da sociedade humana estão mesclados com os deuses 

tradicionais, mas isso não acontece com o Deus transcendente.  

 

Como o ensino da Trindade não confirma o politeísmo? As Três 

podem ser mal entendidas como deuses separados? Como Deus está no céu e 

Jesus igualmente é Deus na terra? Devemos defender os Três em a unidade 

vinculada permanentemente, a harmonia entre as Pessoas, e sua 

independência da criação. Deus é onipresente e atuante, sendo três Pessoas 

em todo lugar e todo tempo. Na redenção Deus é reconstruindo o 

relacionamento original da imagem entre Ele e a humanidade que foi 

quebrado pela desobediência humana, e desfeito individualmente e 

corporativamente.  

 

A redenção objetiva tem que reconstruir o relacionamento 

indispensável entre Criador e homem, pela qual a Trindade é revelada 

claramente no Novo Testamento. Este relacionamento tem três pontos 

essenciais: 1. Deus que reconcilia. 2. A humanidade como agente moral 

responsável, mas rebelde. 3. O intimo do coração humano de onde procede a 

rebelião. O Pai tem a função de Deus (por isso é chamado „Deus‟ em muitos 

contextos, 1.), o Filho pela encarnação tem a função do homem, 

representando e substituindo os pecadores (2), e o Espírito age no íntimo 

dos corações tanto em indivíduos e quanto no meio dos discípulos (3).  É 

interessante que não é a graça como um atributo „impessoal‟ ou energia 

divina, mas é uma Pessoa, Pai, Filho, e Espírito, que se responsabiliza por 

estes três pontos essenciais no novo relacionamento do Cristão. Por isso não 

é incongruente Jesus chama o Pai „Deus‟, tanto como Deus o Filho enquanto 

homem. O Filho é „enviado‟ e o Espírito „procede‟ tomando estas posições e 

assim se distinguindo dentro da unidade de Deus. Ensinamos que o segundo 

relacionamento como salvador do Filho de Deus-homem é fundamentado no 

seu primeiro e essencial relacionamento Pai-Filho na Trindade (Veja Jo. 17). 
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Os relacionamentos perfeitos dentro de Deus são os fundamentos para a 

relação reconstruída Deus – homem. A reconstrução é por um Deus 

transcendente e não envolve poderes criados.  Aceitamos isso pela fé em vez 

de manipular diversos poderes do cosmo.    

 

Para conhecer e conviver com este relacionamento em toda sua 

dinâmica tem-se a vida eterna (Jo. 17:3, 10); é a nascente de missões (Jo. 

17:18, 20). Em contraste com os conflitos entre os „deuses‟ representando os 

conflitos na natureza, os Três agem em harmonia e de forma independente 

da criatura, sempre com iniciativa soberana; três centros pessoais em uma 

unidade - O Criador e os dois Consoladores que enviou e os Três fazem 

morada (Jo. 14:16, 23). O indígena cristão estiver cercado e protegido com 

um relacionamento com as três Pessoas transcendentes não teme os poderes 

e circunstâncias da natureza não precisa de mais „mediadores‟.   

 

A Trindade tem implicações para a sociedade. Os indígenas se 

consideram unidos em famílias, clãs e etnias, ou seja, numa união 

corporativa, muito alem do individualismo ocidental. Muitos consideram 

que os recém-nascidos recebem a alma dos avós em reencarnação.  Nossa 

apresentação do Evangelho tem sido muitas vezes conforme nosso 

individualismo ocidental; assim a mensagem é encarada com destruidora da 

união étnica, rachando os conversos do grupo. Deus Triuno é a origem de 

todo aspecto social, de personalidade, dos relacionamentos interpessoais, da 

comunicação, a família e a comunidade de uma forma transcendente, 

independente das corrupções do mundo; estas vêm da desordem moral dos 

homens.  Deus é comunidade em perfeita união.  C. S. Lewis afirmou que a 

expressão: „Deus é amor‟ só tem sentido se em Deus há pelos menos duas 

Pessoas.  O conhecimento é em primeiro lugar conhecimento interpessoal 

entre as Pessoas, e não cognitivo de fatos. Nosso conhecimento objetivo da 

criação é porque Deus está atrás tudo.  A verdade é da sua raiz é a comunhão 

aberta entre as Pessoas, é objetiva porque as Pessoas em comunhão e 

conhecidas a nós são reais.  As Pessoas não são individualistas, mas pessoas 

permanentemente em relacionamento. Somente um Deus que é triuno pode 

ser verdadeiramente pessoa. O amor humano não pode refletir Deus se não 

for conforme a Trindade divina em união, em comunhão (LETHAM, 2004, p. 

44, 456).   

 

Para ser um povo precisamos estar em relação com outros.  Jesus 

ensinou que a união entre Pai e Filho é o paradigma para reconstruir a 

unidade corporativa humana perdida pelo pecado (Jo. 17:25) e os discípulos 

formam uma nova família (Mc. 3:7-12).  Deus, o Pai, é tanto Pai de Jesus em 

um sentido como Ele é „nosso Pai‟ através do reconstituído relacionamento 

Deus-homem e homens entre homens.  O Deus, Três em Um, ativo em as 
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três funções do relacionamento, e unido em harmonia pode ser 

compreendido para enfrentar os problemas da vida, aceitar a redenção e 

criar a solidariedade social. A Trindade agindo com nosso Pai, Salvador e 

Consolador é o modelo dinâmico que cria relacionamentos independentes da 

história social perturbada (Mat. 6:12ss; 18:21; 20:25; Jo. 17:11,21,23).  Uma 

nova união étnica oriunda de fora é oferecida com o perdão dos 

desentendimentos e das vinganças do passado.  

 

Esta cosmovisão bíblica baseada em Deus é alem das preocupações 

diárias dos indígenas? É impossível para ser compreendido? Seja na floresta 

seja no rio o crente é acompanhado e cercado pelas Três Pessoas atuantes. É 

interessante que há na Bíblia a „religião alta’ que trata dos planos cósmicos 

divinos, do plano da redenção, das promessas, das alianças e da vinda de 

Cristo.  E ao mesmo tempo este plano é cumprido por Deus através „da 

religião baixa‟ ou popular – isto quer dizer Deus resolve os problemas de 

pessoas simples, pastores nômades, pescadores e mulheres atarefadas, 

problemas de esperança, da solidariedade e da identidade étnica, dos 

problemas da infertilidade, da provisão de herdeiros, do medo de Jacó, das 

doenças e da morte, e até da fome e desastres da agricultura.  A Bíblia é a 

narrativa de Deus se revelando a diversos homens e mulheres, e o indígena é 

convencido mais por exemplos de experiência do que argumento.  

 

Jesus pregou o Reino de Deus e o futuro escatológico, e como meio 

para convencer pessoas disso Ele também curou os enfermos, e libertou os 

demonizados e resolveu os problemas pessoais.  O senhorio de Deus, o 

Reino, que estabelece reconciliação com o Criador transcendente também é 

apresentado no contexto do seu senhorio nos problemas da vida diária. O 

„manifestar‟ do Reino (Lc. 4:16ss) proclama o cumprimento de séculos da 

história da redenção, porém é realizado nas vidas dos pobres, os cativos, os 

cegos e os oprimidos. É democrático, deixando de lado as instituições de 

estado e da religião para concentrar-se na sociedade civil, nas classes 

populares de ribeirinhos e indígenas; isso é o agrado do Pai (Mat. 11:25-26) 

em igualdade e humildade (Mat.18: 1-9; 20:1-16).  A transcendência não 

implica em distancia da criação e sim em diferencia!  Deus é diferente da 

criação sem ser distante.   

 

Os textos que falam de Deus nos céus, ou sentado em um trono 

destacam exatamente Sua autoridade para agir e Seu envolvimento na terra e 

nos afazeres humanos. Quem está no céu é Pai, ainda nosso Pai; a oração 

dominical trata da grande panorama da vinda do Reino, mas também acerca 

do pão nosso de cada dia. A transcendência de Deus é a Sua liberdade e 

habilidade divina para agir na terra. „No céu está nosso Deus e tudo faz como 

lhe agrada que contrasta com os ídolos os quais são incapazes de falar, ver, 
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ouvir, cheirar, apalpar, andar. Javé é o amparo e escudo de Israel (Sl. 

118:3ss).  Porém a iniciativa é totalmente com Deus, é Ele que se aproxima 

aos homens. Por causa da sua singularidade Deus é exclusivamente 

determinativo ou normativo para a cosmovisão, para a ética e a redenção.  

Ele cumpre sua vontade através da fé confiante e a obediência dos seus 

discípulos.  

 

Começando com Jesus  

 

Em muitos estudos e mensagens dos Evangelhos Deus é colocado de 

lado para concentrar-se em Jesus; porém o tema é a centralidade de Deus em 

Cristo (Schreiner 2008.119s).  Ate a apresentação evangelística de Jesus sem 

o contexto do Pai e a cosmovisão bíblica pode ser entendido como mais uma 

estória de um vulto cósmico e mitológico, um espírito ou super pajé, cabendo 

bem nas tradições religiosas já conhecidas.  Entretanto Deus é a presença 

global e poder no ministério de Jesus.  „Os Evangelhos são as narrativas 

sobre Jesus, mas todo seu significado baseia-se em Deus sendo a fonte da 

autoridade de Jesus‟ e são centrados em tanto Deus quanto em Cristo 

(HURTADO, 1992, p. 270).  

   

Nos Evangelhos a deidade é chamada „Deus’ (theos) 296 vezes, „o 

Senhor’ (kurios) 69 vezes, e o Pai e várias vezes o Pai de Jesus. Jesus, não os 

evangelistas (exceto Jo. 1:14, 18), se refere a Deus como Pai (pater) 172 

vezes. Jesus O chama também o „Poder’ (Mc. 14:62 etc.) e o Altíssimo c. 1:32 

35, 76; 6:35). No contexto do ministério de Jesus e no seu ensino, o Deus Pai 

está presente e interativo em todo aspecto da vida e no cosmo. O propósito 

divino depende do relacionamento de Jesus ao seu Pai, enviado com uma 

missão determinada por Deus Pai.  Este fato deve ser apresentado no 

evangelismo; pela encarnação, Emanuel, Deus mesmo veio aos homens 

como a ponte entre céu e terra, não há necessidade os pajés subirem ao céu.  

Os indígenas usam alucinógenos, como caapi, para enxergar as raias da 

energia e ate encontrar com os seres invisíveis da criação (REICHEL-

DOLMATOFF, 1996, p. 160). Agora o único Criador se revelou e se comunica 

através da humanidade do seu Filho. 

 

Jesus destaca a soberania, a misericórdia e a glória de Deus 

(Schreiner 2008.122). Deus é o rei, soberano para com as criaturas 

especialmente os homens como em um reinado.  Deus é soberano sobre a 

natureza, o sol e lua são apenas luzeiros sob seu controle (Mat. 6:25-34). O 

Supremo Ser, como único Criador, direciona e providencia tudo para todas 

as criaturas e plantas imediatamente sem outros mediadores ou Guardião 

dos animais (Jo. 19:11; Atos 4:28).  O Reino de Deus que é seu senhorio em 

relacionamento com os homens é confirmado pela evidencia do seu senhorio 
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sobre a natureza nas parábolas e outro ensino de Jesus. Muitas das parábolas 

dependem desta atividade divina sendo real para afirmar sua aplicação à 

vida dos homens e o reino de Deus.  A bondade da criação (Gen. 1:4, 10, etc.) 

demonstra que Deus é bom e sua providencia para com ate as menores 

criaturas é evidencia da sua bondade para com os homens (Mat. 6:25-34). 

Porque Deus é dono transcendente e providencia tudo é evidencia que 

igualmente Ele vai suprir as necessidades humanas, inclusive os indígenas; 

por isso devemos buscar seu Reino, isso é confiar exclusivamente nEle.  

 

Pelos seus milagres, por exemplo, ao acalmar o mar, Jesus 

demonstra que Ele também está dentro esta categoria exclusiva do 

sobrenatural, Deus, Pai, Filho e Espírito. Jesus ensinou que tratamos 

diretamente com ele e o Pai para as necessidades da vida e o manejo da 

natureza.   

 

Jesus chama homens para aceitar esta soberania e a misericórdia 

transformadora da vida dos homens.  O pecado é comparado à dívida para 

com Deus e a resposta certa é o arrependimento de outras crenças. Homens 

devem glorificar o Deus e Pai de Jesus, sendo ativamente supremo nas suas 

vidas e exclusivo não como outros seres (Mat. 5:13-16; 15:29-31; 21:12-19; 

22:37-40). A vida e as ações de Jesus são determinadas pelo propósito de 

Deus (dei 14x em Lucas) como o enviado de Deus. A apresentação de Jesus 

como Salvador é vinculada com a atuação do Pai. 

 

Deus é chamado „os céus’ em Mateus (em reino dos céus = Reinado 

de Deus), o céu (Mc 11:30) e uma voz do céu (Mat. 3:17).  O conceito de um 

mundo divino ou primordial, o céu, ou como eles falam o „Outro Mundo‟ a 

Aldeia ou Maloca Celestial, ou Via Láctea, pode ajudar o indígena.   Deus 

mesmo não tem necessidade de „lugar‟ (1 Reis 8:27). Ele é. Deus em se 

mesmo não ocupa espaço ou tempo; porém Ele mesmo criou os espaço e o 

tempo para as criaturas.  Ele criou os céus para cumprir seu plano, uma 

parte da criação, no qual Ele está presente como uma teofania perpetua, isso 

é sua glória, a revelação do seu caráter com também a humanidade 

glorificada do Filho. Os anjos são servos, cumprindo as ordens de Deus, são 

apenas mensageiros e não são mediadores entre os homens e Deus.  

Igualmente o céu é o lugar para os santos aperfeiçoados, indígenas, 

brasileiros e outros. Os santos são „ancestrais‟ salvos exclusivamente por 

Cristo e não tem papel para influenciar os vivos não terra. Somente o 

transcendente Triuno Deus determina a historia da terra. 

 

Os céus são a sala de controle da criação, donde Cristo voltará como 

e salvador com seus santos anjos (Mat. 25:31; Mc 8:38; Lc. 9:26).  Mas por 

fim, nós, os homens, temos que tratar com Deus Criador como Aquele que 
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está no céu, uma parte da criação aonde sua vontade é feita, agindo com 

graça e autoridade para que a sua vontade seja feita na terra e o Reino dele 

venha (Mat. 6:10). Tratamos com a Trindade econômica, não a ontológica (a 

vida interior e privada da Trindade).  O Pai está nos céus, cumprindo o papel 

de Deus, o Filho encarnado representa os homens com mediador, agora à 

direita, cumprindo o reino conforme sua obra realizada na terra; e o Espírito 

está presente com os discípulos para aplicar a obra de Cristo.   

 

Porque Deus é transcendente do emaranhado de causa e efeito da 

história Ele é um juiz imparcial para condenar (Mat. 24) e fazer a justiça (Lc. 

18:7-8). Jesus, sendo santo, destacou Deus, o juízo final e o inferno mais do 

que o resto da Bíblia (Mat. 7:1-2; Lc. 12:49-59 v58 magistrado é Deus, 

Geldenhuys: NTIC Luke). Porque é Ele é moralmente transcendente seu 

amor se transforma em graça. Ele é misericordioso (Lc. 18:13), literalmente 

propicio (hilastheti), tirando sua ira justa do pecador condenado, tornando-o 

justificado (Lc. 18:14 dedikaiomenos), ao cancelar a culpa e a condenação 

(Mat. 6:12,14; 9:2;12:31;18:27;32; Mc2:9-10; Lc. 748; 23:34, etc. Não é 

apenas uma doutrina paulina!). 

 

A santidade de Deus ensinou os israelitas a transcendência, que tem 

dimensões ontológicas e morais. A reação é reverência, temor e tremor 

seguido pela consciência da perfeição moral de Deus (Is 6:5) e alguns 

milagres de Jesus tinham este efeito (Lc. 5:8; 8:25). A santidade sendo uma 

propriedade exclusiva de Deus em Jesus é demonstrada por perdoar os 

pecados e ser adorado (proskuneo Mat. 2:11; 8:2; 14:13; 15:25; 18:6; 20:20; 

28:9, 17; Mc 5:6). Apesar do entendimento limitado dos seus adoradores 

Jesus aceito a adoração, e explicou claramente que é só Deus que deve ser 

adorado (Mat. 4:10). Jesus é a teofania mais completa e acessiva que abate o 

terror e medo por acesso imediato com o Supremo Ser. O mistério 

tremendum e fascinans, que Rudolf Otto identificou em todas as religiões, 

agora se revela através do homem compassivo Jesus. Não há incertezas ou 

duvidas sobre suas intenções para o bem humano.   

 

Os deuses andando na terra na semelhança humana não é uma ideia 

estranha aos indígenas, ao contrario eles são diversos com caracteres 

diversos.  Quando apresentamos Jesus como salvador, devemos afirmar que 

Jesus foi enviado pelo Pai, que a encarnação foi necessária e também uma 

prova da transcendência de Deus. As visões e até a teofanias do Velho 

Testamento eram inadequadas para dar a conhecer a Deus.  Jesus é a 

revelação dEle em forma humana, que sem Ele não podemos conhecer a 

Deus abrangentemente; um fato que os Evangelhos destacam (Mat. 11:27 

epiginosto = conhecer por completo; Lc. 3:22; Jo. 1:18; 17:5-6).  A comunhão 

do Pai acompanha Jesus em todo seu ministério, e se realiza pela atuação do 
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Espírito no intimo do coração.  A oportunidade de ensinar a transcendência 

singular de Deus é suprida pela evidencia da deidade de Jesus, com Filho de 

Deus, os „Eu sou‟ de João, sua autoridade de perdoar pecados que só Deus 

pode fazer, e a origem do Filho de homem no trono (Dan. 7) e a ressurreição 

e ascensão como comprovante.  A deidade de Cristo e seu relacionamento 

com o Pai são bem conhecido pelo obreiro, entretanto eles precisam de 

ênfase especial como o contexto de cada história que apresentamos aos 

animistas.   

 

Podemos reconhecer o relacionamento divino pela interação entre o 

Pai e o Filho:  

 

a. A comunhão inter trinitária é revelada na observação de Jesus relaciona 

com o Pai como Filho durante sua vida.   

b. Observando Jesus como homem entendemos o senhorio de Deus sobre 

nós, seus servos, e como devemos responder.  Devemos relacionar com o 

Senhor dos Senhores como Pai nosso.  

c. Pela vida e  o ministério de Jesus vemos algo da justiça (retidão) que 

recebemos em justificação (Jo. 8:46; 9:13-34; 17:4; Rom. 3:21-22).  

 

Jesus é Deus e homem é o rosto do Supremo Ser conhecido por Pai 

que significa igualdade de natureza, de conhecimento, intimidade, de 

procedência. Estamos face a face com Deus ao encontrarmo-nos com Jesus, 

o poder do Criador para curar e levantar os mortos, controlar o tempo, na 

autoridade do Juiz para pronunciar os „ais‟ ou perdoar, e criar uma nova 

humanidade através dos discípulos em relacionamento com Deus como 

filhos dEle.  Jesus não é pajé para ir ao encontro do divino, Ele já é Deus 

mesmo. Deus transcendente já vem ao nosso encontro no Filho, enviado pelo 

Pai e acompanhado pelo Espírito.  Demonstra o padrão moral da Lei em ação 

na sua vida como o amor a todos, o reinado de Deus no meio humano.  Deus 

é bom (Mc. 10:2:7; Mat. 19:17; Lc. 11:11-12). Jesus demonstra que o „bom 

mestre‟ do rico deve reconhecer a Jesus como igual ao bom Deus (Mc. 10:17-

18) e fazê-lo seguir Jesus como seu discípulo (v 21).    

 

A salvação depende da transcendência pela reivindicação de Jesus 

como o Filho do Homem (Dan. 7) e Filho de Deus (Mat.26:64; Mc. 14:62;Lc. 

22:69-70) ser o motivo para condená-lo. Os lideres dos judeus, como 

representantes de todo incrédulo, entenderam e rejeitaram Jesus por isso. 

Porém para o pagão Pilatos „filho de deus‟ não envolve o conceito de 

transcendência, mas apenas significa homens divinos e deuses dentro no 

cosmo. Por esta razão os Judeus perante o Romano mudaram a acusação 

para Messias, do seu entendimento de um líder político-militar rebelde para 

segurar a condenação dEle. Nós apresentamos um salvador humano e 
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igualmente um participante integral da deidade independente da criação.  

Nossa propiciação depende da iniciativa de Deus se tornar homem para 

morrer, porque nenhum homem ou criatura podia nos regatar.  A 

transcendência é essencial para uma redenção eficaz que alcance todas as 

etnias e tempos. 

 

A transcendência de Jesus é a liberdade de se expressar pelos seus 

atributos divinos em forma humana; as limitações desta se tornam meios da 

sua soberania sobre a natureza e sobre a situação humana. O mais que Ele se 

conformou com as limitações, ate passar pela morte e cumprir a justiça dEle 

contra pecado, o mais que executou seu controle sobre o seu universo e em 

plena liberdade realizou o propósito transcendente do triuno Criador.  A 

submissão à morte e a ressurreição se cumpriu sem conflito e confusão 

demonstrando sua transcendência das limitações do mundo perverso (Jo. 

20:28). Em contraste aos ancestrais, deuses e espíritos demonstram 

limitações humanas de poder, de local, e conflitos entre si mesmos e ate 

exigem muito dos homens.   

 

Conclusão 

 

Ao tentar apresentar Jesus como salvador de uma maneira simples, é 

fácil não clarificar muitas coisas, e ainda mais esquecer ou presumir o 

contexto mais amplo: a ativa presença do Pai que enviou o Filho e o Deus do 

homem Jesus e a exclusiva autoridade divina de Jesus.  Nos Evangelhos a 

ativa participação do Pai é implícita e dominante na autoconsciência de 

Jesus. Ele como ser enviado e revelador do Pai o faz implícito e explicito em 

todo seu ministério. Leitores acostumados à Bíblia ou tendo pelo menos um 

vago conceito da natureza de Deus aceita isso e coloca as histórias de Jesus 

neste contexto. Porém, para o ouvinte animista a presença do Pai e a 

natureza divina do Filho devem ser feitas explicitas. Sem a cosmovisão do 

Deus transcendente Jesus é reduzido a um homem divino, um pajé superior 

ou um espírito. 

 

Então, devemos apresentar o Evangelho de uma maneira contextual 

com o pano de fundo da natureza de Deus. A cosmovisão bíblica deve ser 

esboçada ao se contar as parábolas ou outros aspectos do ministério de 

Jesus. Deus, como Pai e Filho, revela seus atributos e poder, vencendo os 

espíritos.  

 

As parábolas bem conhecidas de Lucas 15 têm a finalidade de 

ensinar que Deus busca pecadores pelo Filho. Deus Pai está presente no 

júbilo no céu (v7), júbilo diante dos anjos de Deus (v 10), e em pequei contra 

o céu (v18).  A finalidade é demonstrar que Deus, como Pai e o Filho 
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(representado como o pastor, a mulher, o pai) busca homens; aqui o 

contexto mais amplo de Lucas está envolvido (Lc. 3:22; 4:18ss; 24:51) como 

um inclúsio (isto é influi a interpretação de tudo no meio do Evangelho).  

Precisamos uma interpretação „canônica‟. O amor de Deus é transcendente 

sobre os preconceitos e a perdição humana e consegue seu alvo, ainda dentro 

o coração e vencendo a vontade humana (até encontrá-lo v4; achei v9; este 

meu filho... foi achado v 24).   
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