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 A Eterna Geração Do Filho: Uma Análise 

A Partir Da Segunda Confissão De Fé Batista 

Por Stefan T. Lindblad 

 

 

[Carta Circular da ARBCA • 2013] 

 

 

Introdução 

 

Os autores da Segunda Confissão de Fé Batista de Londres (CFB) conscientemente ado-

taram a ordem, assim como a maior parte da linguagem e conteúdo da Confissão de Fé de 

Westminster (CFW) e da Declaração Savoy (DS), em parte, “para manifestar o nosso con-

sentimento com ambas, em todos os artigos fundamentais da Religião Cristã, como também 

com muitos outros, cujas confissões ortodoxas foram publicadas ao mundo”. Assim como 

esses padrões confessionais têm sido considerados como notáveis por seu Trinitarianismo 

bíblico e eclesiástico, o mesmo pode ser dito da CFB. A doutrina da Trindade na CFB é 

clássica (ou seja, relativa ao credo) e Reformada; um elemento essencial desta é a doutrina 

da eterna geração do Filho: “o Filho é eternamente gerado do Pai” (CFB 2:3; cf. 8:1). 

 

1. Trinitarianismo Reformado e Progressos Evangélicos Modernos. 

 

Dois obstáculos potenciais apresentam-se no início deste estudo. Em primeiro lugar, apesar 

da extensa discussão sobre a codificação da doutrina ortodoxa da Trindade na era patrísti-

ca, até recentemente, pouca atenção foi dada à argumentação detalhada dos Reformado-

res e seus sucessores ortodoxos. Richard Muller demonstra que a Teologia Reformada dos 

séculos XVI e XVII argumentou a doutrina clássica da Trindade em extensos fundamentos 

exegéticos, especialmente contra as várias formas de anti-Trinitarianismo. 

 

O segundo obstáculo é de natureza teológica. Por várias razões, uma série de teólogos 

evangélicos contemporâneos têm rejeitado a doutrina da eterna geração do Filho. Não 

alheios, os participantes de ambos os lados do debate da geração têm argumentado que a 

relação eterna do Pai e do Filho implica a sua respectiva posição. Ao fazê-lo, alguns propo-

nentes do complementarismo (ou seja, a liderança masculina) rejeitam a doutrina clássica 

e Reformada da eterna geração, em seu lugar, promovem a ideia da eterna subordinação 

funcional do Filho (ESF). Apesar de afirmarem a Divindade do Filho e Sua consubstan-

cialidade com o Pai e o Espírito, esses teólogos ainda supõem que o Filho seja eternamente 

subordinado ao Pai em papel e autoridade. Apesar dos desafios à ortodoxia e coerência 
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teológica da ESF, este continua a ser o caso de que uma ampla gama do pensamento 

evangélico não é simpática à doutrina da CFB da eterna geração. 

 

Estas duas questões sugerem que uma análise da afirmação da CFB sobre esta doutrina 

específica é necessária e oportuna. Elas mostram também que perigos significativos estão 

em nosso caminho, não menos do que são anacronismos históricos e aberrações heterodo-

xas. Para evitar essas armadilhas, é necessário entender que esta fórmula doutrinária 

particular foi cuidadosamente estabelecida na era patrística, confessada como ortodoxa por 

séculos, e pelos Reformadores e ortodoxos Reformados, considerada como um artigo 

fundamental da fé Cristã, extraída e explicada com base na Sagrada Escritura. Além disso, 

à luz da acusação de que essa fórmula ecumênica é especulativa e antibíblica, é fundamen-

tal considerar a doutrina da eterna geração do Filho contida na CFB não somente como 

pertencente a este amplo consenso histórico, mas também em termos de seus fundamen-

tos bíblicos e argumentação exegética. 

 

Ao fazermos isso é preciso sermos claros, concisos, e acima de tudo, cuidadosos. Uma 

característica consistente da discussão histórica da doutrina da Trindade é que este é um 

mistério revelado, para ser, antes, adorado do que indagado pela razão, uma vez que o 

Deus Triuno é infinito e incompreensível. O que deve ser conhecido sobre Deus, e que deve 

ser conhecido sobre a eterna geração do Filho, é comunicado a nós, não para que pos-

samos especular de acordo com nossa razão finita, ainda que santificada, mas para que a 

nossa fé possa receber e nossa piedade admirar a verdade da autossuficiente revelação 

de Deus na Sagrada Escritura. No entanto, uma vez que a Escritura ensina que o Filho é o 

unigênito do Pai, somos confrontados com uma questão importante, questão esta que 

somos obrigados a responder com a devida reverência e humildade: O que significa 

confessar de coração que “o Filho é eternamente gerado do Pai?”. 

 

2. Unidade na Trindade e Trindade na Unidade: O contexto teológico da Doutrina da 

Eterna Geração contida na CFB. 

 

A Doutrina da CFB sobre a eterna geração do Filho não encontra-se em qualquer vácuo 

histórico ou teológico. O contexto confessional imediato é o parágrafo sobre a Trindade 

(2:3), situado no Capítulo sobre a natureza de Deus. 

 

Este capítulo adota o padrão escolástico da doutrina de Deus. A CFB se concentra em dois 

temas: o que é Deus (ou seja, a essência e atributos Divinos: 2:1-2), e que tipo de Deus Ele 

é (ou seja, Trindade: 2:3). A introdução deste parágrafo estabelece claramente que os 

Batistas Particulares compreendem que os dois temas são necessariamente inter-relacio-

nados ou interdependentes. 
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O Parágrafo 3 ressalta que tudo o que a Escritura afirma sobre o Deus único, vivo e verda-

deiro, também é afirmado sobre o Pai, o Filho e o Espírito, embora o que seja próprio de 

cada subsistência (por exemplo, a geração eterna) não é e não pode ser afirmado sobre a 

essência Divina. 

 

A CFB, por isso, não mede esforços para ensinar tanto a unidade quanto a distinção da 

natureza Divina; ou seja, o Deus Triuno é essência única, simples, totalmente presente, 

eterna e infinita e ao mesmo tempo, as Pessoas da Trindade são distintas e distinguidas. 

 

2.1. A Essência Divina Comum: Trinitarianismo dos Credos. Neste capítulo, a CFB identifica 

a sua doutrina da Trindade, e, assim, a sua doutrina da eterna geração do Filho, como pró-

Nicéia. A CFB argumenta que as três subsistências em uma essência infinita e Divina são 

da mesma substância, e, portanto, de um poder e uma eternidade. Este ensinamento é afir-

mado em todos os lugares pelo Trinitarianismo ortodoxo. A CFB, portanto, rejeita o que os 

credos ortodoxos sempre rejeitaram, ou seja, a noção de que a eterna geração implica ou 

demanda a subordinação do Filho na Divindade. 

 

2.2. A Essência Divina Comum, Indivisível. A afirmação de que cada subsistência pessoal 

tem toda a essência Divina, mas a essência é indivisível, é importante em dois aspectos. 

Em primeiro lugar, os Batistas Particulares anelavam evitar toda e qualquer associação com 

os expressivos movimentos anti-Trinitarianos da época. Eles, assim, cortam pela raiz 

qualquer acusação de Modalismo, Sabelianismo, ou Subordinacionismo, ao afirmarem que 

cada subsistência pessoal tem toda a essência Divina. Ao afirmar também que a essência 

é ainda indivisível eles estavam impedindo a acusação de Triteísmo. Na verdade, nestas 

poucas palavras a CFB reafirma não somente a doutrina da unidade da essência de Deus 

(cf. 2:1, “...somente um Deus vivo e verdadeiro”), mas também as doutrinas da simplicidade 

(cf. 2:1, “sem... partes”) e atualidade de Deus (cf. 2: 1, “um espírito puríssimo”), agora, no 

entanto, no contexto da doutrina da Trindade. 

 

Em segundo lugar, esta cláusula chama a atenção para a singularidade tanto da unidade 

essencial de Deus quanto da distinção das Pessoas na Divindade. Ao afirmar que o Deus 

único e infinito é uma Trindade de subsistências pessoais, cada uma com o todo da essên-

cia Divina, todavia, sem qualquer divisão da essência Divina, a CFB argumenta contra a 

identidade estrita da essência e subsistência (ou Pessoa). Este é um ponto um pouco téc-

nico, mas que tem implicações para uma concepção adequada das doutrinas da Trindade 

e da eterna geração do Filho. A unidade Divina é uma unidade numérica, incomparável a 

qualquer coisa na ordem criada. Assim, nós confessamos que o Pai é infinito e Divino, tendo 

toda a essência Divina; o Filho é infinito e Divino, tendo toda a essência Divina; e o Espírito 
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é infinito e Divino, tendo toda a essência Divina. No entanto, eles não são três essências, 

pois a essência comum é indivisível. 

 

Esta declaração cuidadosa da unidade e distinção da natureza Divina tem duas implicações 

de longo alcance. Em primeiro lugar, o Filho, como eternamente gerado do Pai, é pessoal-

mente distinto do Pai, mas não de uma essência menor, diferente ou subordinada. Em se-

gundo lugar, a propriedade pessoal do Filho — ser eternamente gerado do Pai — deve ser 

entendida como a geração de uma subsistência infinita e Divina (não essência) dentro do 

um Ser eterno, indivisível, infinito e Divino. 

 

A coleção dos textos bíblicos citados pela CFB indica que esta doutrina não é fruto de racio-

nalismo; em vez disso, esta é uma formulação doutrinária baseada na Bíblia (cf. 1:6), tal 

como interpretada de acordo com a analogia da Escritura (cf. 1:9). O nome peculiar e essen-

cial de Deus, “EU SOU” (Êxodo 3:14), revela que somente Ele é “infinito em Seu ser, e 

perfeição” (cf. 2:1). Deus é a perfeição essencial ou absoluta: Ele é uma essência, simples, 

infinita e Divina. Ainda assim, João 14:11 e 1 Coríntios 8:6 interpretados lado a lado estabe-

lecem que este nome Divino é devidamente afirmado quanto ao Pai, ao Filho e ao Espírito, 

por duas razões: em primeiro lugar, por causa da unidade da essência Divina e da habitação 

mútua (perichoresis) do Pai, do Filho e Espírito na única essência Divina (João 14:11); e, 

em segundo lugar, porque a Escritura atribui nomes Divinos e operações Divinas em 

comum a ambos, ao Pai e ao Filho (1 Coríntios 8:6). O Pai, o Filho e o Espírito, cada um 

tem toda a essência Divina. O Filho, por isso, tem em comum com o Pai e o Espírito todas 

as propriedades essenciais da essência Divina (2:1-2). Ele é verdadeiro Deus, eterno, 

imenso, todo-poderoso, perfeito e infinito. Porque Deus é Unidade em Trindade. Ao mesmo 

tempo, o Pai, o Filho e o Espírito não são três fatias de uma torta, três partes de uma maçã, 

a água em seus três estados, ou três essências individuais de uma essência genérica, uma 

vez que o Deus que Se revela como “EU SOU” não é distribuído em três partes ou com-

ponentes, nem dividido em três essências graduadas ou Pessoas categorizadas: Deus é 

Trindade na Unidade.  

 

2.3. Uma Essência, Três Subsistências: A Linguagem Confessional da Unidade e Distinção. 

A CFB, de fato, protege cuidadosamente esta compreensão da unidade da essência Divina 

e da distinção das Pessoas, adotando vocabulário bastante técnico de um Ser (ou natureza, 

essência) e três subsistências. Teologicamente, pessoa e subsistência são praticamente 

equivalentes; ambos são tentativas de descrever a distinção de pessoas na Divindade. No 

entanto, certos teólogos Reformados argumentam que subsistência é preferível, porque ex-

pressa mais precisamente do que o termo pessoa a referência ao termo grego hypostasis, 

um termo com precedente bíblico (Hebreus 1:3). É frequentemente o caso, de fato, que até 
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mesmo teólogos que usam o termo pessoa o explicam pelo uso da palavra subsistência. 

No capítulo 2, parágrafo 3, a CFB usa apenas o termo subsistência. 

 

Por si só subsistência pode descrever o modo de um ser ou a forma de existência. Assim, 

por exemplo, a CFB usa o termo para falar sobre a forma de auto-existência essencial de 

Deus: “cuja subsistência é em e de Si mesmo, infinito...” (cf. 2:1). Como utilizado na doutrina 

da Trindade, no entanto, o termo descreve o modo pessoal ou o modo de existência do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo dentro da una natureza Divina. 

 

3. A Eterna Geração do Filho. 

 

A intenção da seção anterior foi ressaltar que, quando a CFB fala sobre a subsistência 

pessoal do Filho, o que O distingue como o Filho do Pai e do Espírito, e isso não em sentido 

abstrato; Ele não está separado ou dividido da Sua relação com o Pai e com o Espírito 

dentro da única essência Divina comum. Assim, falar de subsistência distinta do Filho, Sua 

forma pessoal de existência ou de Suas peculiares propriedades incomunicáveis, é falar do 

Filho no concreto, como Ele é inerente ou subsiste na única essência Divina, tendo Ele 

mesmo toda a essência Divina, e, portanto, de uma só substância, de um poder, e de uma 

eternidade com o Pai e com o Espírito. Enquanto Ele Se distingue como o Filho, em outras 

palavras, nós nunca podemos esquecer as Suas próprias palavras: “Eu e o Pai somos um” 

(João 10:30); ou “estou no Pai, e o Pai em mim” (João 14:11). 

 

Dito isso, nós temos observado que o Filho é distinto e relacionado com o Pai e o Espírito 

quanto à Sua subsistência pessoal. A questão-chave, no entanto, permanece: o que O dis-

tingue, ou como Ele é diferente? Quais são as Suas propriedades relativas peculiares e 

Sua relação pessoal? Coxe nos dá a resposta: “A propriedade relativa do Filho é ser ge-

rado”. Para compreender esta doutrina eu primeiro considero o seu conteúdo teológico e, 

em segundo lugar, os seus fundamentos bíblicos. 

 

3.1. Conteúdo Teológico. Além de Seu nome peculiar, “Filho”, que é incomunicável, o Filho 

é pessoalmente distinto e pessoalmente relacionado com o Pai por causa desta proprieda-

de incomunicável: Ele é “eternamente gerado do Pai”. Só o Filho é o Filho, e somente o 

Filho é gerado do Pai. No entanto, porque Ele é gerado pelo Pai, Ele é eternamente e pes-

soalmente relacionado com o Pai dentro da essência Divina. A chave para entender esta 

doutrina reside no ensino confessional que o Pai, Filho e Espírito Santo, “cada um possuem 

completa essência Divina” [2:3]. A questão que a doutrina da eterna geração responde é 

esta: como o Filho tem toda a essência Divina, e, contudo, de tal forma que a única essência 

comum não é dividida e as Pessoas distintas não são confundidas? A resposta é simples, 

mas profundamente misteriosa: O Filho, quanto à Sua subsistência pessoal na essência 
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Divina (ou seja, como o Filho), tem toda a essência Divina, porque o Pai pessoalmente 

comunica toda a Sua essência (ou seja, toda a essência Divina que o Pai tem de si mesmo) 

ao Filho, pessoalmente. 

 

À luz do ensinamento da CFB, particularmente, e da ortodoxia Reformada, em geral, eu 

ofereço a seguinte definição da eterna geração do Filho a partir do Pai: o necessário, 

eternal, sobrenatural e incompreensível ato do Pai de comunicar toda a essência ao Filho, 

como à pessoal subsistência do Filho — sem qualquer imperfeição, dependência, suces-

são, multiplicação, mutação, causa, derivação, confusão ou divisão — é a única essência 

Divina comum ou a distinção pessoal das subsistências da Trindade. 

 

Embora seja tentador interpretar esta geração em termos conhecidos por nós, ou seja, em 

analogia com a procriação humana, devemos prestar muita atenção tanto às restrições 

contextuais e à própria linguagem utilizada pela CFB para descrever a geração eterna do 

Filho a partir do Pai. Especificamente, é importante reconhecer que o Filho é eternamente 

gerado do Pai. Ele é, como a CFB mais tarde nos lembra, “infinito, sem começo”. Ele não 

é criado nem feito, como se fosse outra coisa externa à essência Divina ou outra coisa cau-

sada pelo Pai. De fato, a geração do Filho a partir do Pai é, sem começo e sem fim, e sem 

sucessão. Isso indica, além disso, que o Filho é eternamente gerado do Pai dentro da uni-

dade da Divindade. A geração do Filho é uma ad intra (ou seja, interna, dentro da Divindade) 

obra pessoal do Pai, a Pessoa que gera, e uma obra pessoal ad intra do Filho, a Pessoa 

gerada. Por esta razão, é também necessária, mais do eu voluntária, e é perfeitíssima. 

 

Porque a geração do Filho a partir do Pai é eterna, interna, necessária e perfeitíssima, o 

seu modo — ou seja, a forma como o Pai comunica a Sua essência ao Filho — é “sobre-

natural” (literalmente, hyperphysical) e, portanto, “inefável”. A geração eterna do Filho não 

pode ser interpretada da mesma forma que a geração da procriação humana, ou a geração 

implicada nas graças da regeneração e adoção. 

 

Ainda que nós estejamos limitados no que podemos dizer a respeito de como o Pai comu-

nica toda a Sua essência ao Filho, devemos dizer que Ele o faz, necessariamente, de fato, 

em um verdadeiramente eterno, espiritual, sobrenatural, imutável, perfeito, infinito, e portan-

to, inefável e incompreensível modo, dentro da unidade da Divindade. A doutrina não pode 

ser rejeitada em razão da nossa incapacidade de compreendê-la, especialmente desde que 

Deus revelou que o Filho é o consubstancial, co-igual e coeterno Filho do Pai, “gerado pelo 

Pai antes de todos os mundos... gerado, não criado” [Credo Niceno]. 

 

3.2. Fundamentos Bíblicos. Entretanto, é este o caso? A doutrina da eterna geração é ensi-

nada nas Escrituras? A Escritura certamente ensina a unidade da essência Divina e a distin-
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ção das Pessoas (Êxodo 3:14; Deuteronômio 6:4; Isaías 61:1-2; Mateus 3:17; Mateus 

28:19; João 10:30; João 14:10-11; 1 Coríntios 8:4-6; 2 Coríntios 13:14). A Escritura também 

ensina, eu argumento, a eterna geração do Filho de duas maneiras. A doutrina é “expressa-

mente declarada” e “necessariamente contida” nas Escrituras (CFB 1:6). Essa, na verdade, 

era a convicção de nossos antepassados Batistas Particulares. Eles argumentaram que 

uma doutrina deve ser crida apenas com base na autoridade de Deus que fala na Bíblia 

(CFB 1:10). Por este motivo, seguindo a CFW e DS, eles citaram João 1:14, 18, como o 

fundamento bíblico principal da doutrina da eterna geração do Filho. A doutrina não repousa 

inteiramente sobre estes dois versos, mas é ensinada de forma clara e suficiente em toda 

a Sagrada Escritura, uma convicção compartilhada não apenas pelos Batistas Particulares, 

mas pela Teologia Reformada de forma geral. 

 

Os Batistas Particulares concordaram com a CFW e DS que a doutrina da geração eterna 

era o resultado de uma correta interpretação de João 1:14, 18. Desde o final do século XIX, 

no entanto, o crescente consenso foi de que o termo anteriormente traduzido “gerado” é 

melhor traduzido como “um” ou “único”. A maioria dos comentaristas evangélicos hoje favo-

rece essa leitura de todas as passagens que usam o termo monogenes (João 1:14, 18; 

3:16, 18; 1 João 4:9). Será que isso significa que a doutrina é sem fundamento bíblico, co-

mo alguns têm sugerido? Deve-se notar que mesmo os mais ardentes defensores da 

doutrina da eterna geração do Filho concordam que monogenes deve ser entendido como 

“um e único”. No entanto, a doutrina em si não depende inteiramente desta única palavra. 

 

Embora não consigamos oferecer uma interpretação exaustiva dessas passagens Joaninas 

aqui, três observações são ordenadas: 

 

Primeiro, João fala do Filho, o monogenes, como uma Pessoa completamente Divina. Em 

João 1:14, não somente a glória de Deus é atribuída ao Filho, mas também somos informa-

dos que o unigênito do Pai é o Verbo, a Palavra que “é Deus” (1:1). Por esta razão, cada 

atributo atribuído a Deus nas Escrituras é devidamente atribuído ao Filho. 

 

Em segundo lugar, como uma Pessoa completamente Divina, no entanto, Ele é distinto de, 

ainda assim, mui estreitamente relacionado com o Pai. O Verbo, o Unigênito do Pai, “estava 

com Deus” (1:1). Ele é o próprio Deus, da mesma essência do Pai, tendo a mesma inteira 

essência Divina indivisível. Ao mesmo tempo, Ele é distinto do Pai, em virtude de Suas 

propriedades únicas ou incomunicáveis: Ele é o Filho, o único ou o Filho unigênito do Pai 

(1:18). O Filho não é o Pai, nem o Pai é o Filho. No entanto, Eles subsistem na Divindade 

na mais próxima de todas as relações. Na verdade, o autor do Evangelho expressa esta 

verdade pela mais pungente e rica das frases no verso 18: “O Filho unigênito, que está no 

seio do Pai”. João 3:16, 18 e 1 João 4:9 são do mesmo efeito: eles descrevem a relação 
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mantida entre o Filho e o Pai. Mesmo que, pelo que foi visto, alguém adote a tradução mo-

derna do termo monogenes, porque o Filho é exclusivamente relacionado e distinto do Pai 

como Seu Filho, nós temos todo o mandado para reter a ideia de geração. 

 

Por fim, em todos os cinco textos, a distinção e a relação destas duas Pessoas completa-

mente Divinas, Pai e Filho, é eterna. Este é certamente o caso no prólogo de João, que por 

duas vezes nos lembra que a Palavra ou o Filho estava no princípio com Deus (1:1-2). Em 

João 3:16, 18 e 1 João 4:9, o Filho unigênito é entendido como pré-existente às Suas 

operações históricas, como o Filho unigênito do Pai: o Pai Lhe deu, o Pai O enviou, não por 

fazer dEle o Seu unigênito, mas como Seu Filho eternamente gerado. Nenhuma destas 

obras são a causa ou a razão pelo que Cristo é chamado de o Filho unigênito. Antes, as 

obras manifestam que Ele é o Unigênito do Pai, assim como as Suas obras manifestam 

que o Filho e o Pai são da mesma essência (João 14:10-11). Todos estes textos, portanto, 

estão descrevendo o que o Filho tem sido desde toda a eternidade: o Filho “eternamente 

gerado do Pai”. 

 

Uma quantidade de passagens bíblicas adicionais tem sido compreendida historicamente 

para ensinar, se não explicitamente, por boa e necessária consequência, a doutrina da eter-

na geração do Filho. Talvez o texto chave seja João 5:25-26. Os ortodoxos Reformados, 

bem como os Batistas Particulares, consideraram que uma grande coleção de passagens 

bíblicas ensina ou confirma esta formulação doutrinária. Cheynell, por exemplo, argumenta 

quatro conclusões sobre a doutrina da eterna geração, todas elas extraídas a partir da 

Escritura. Em primeiro lugar, o Salmo 2:7 comparado com Hebreus 1:3-6 fundamenta a 

alegação de que “o Pai gerou o Seu Filho”. Em segundo lugar, que a geração do Filho a 

partir do Pai é eterna é argumentado com base em Provérbios 8:22-23, 25, sendo interpre-

tado ao lado de Miquéias 5:2, João 1:1-3, João 17:5, Colossenses 1:15 e Apocalipse 1:18. 

Nem todos esses textos são entendidos como ensinando explicitamente a doutrina. Em vez 

disso, porque eles atribuem ao Filho a propriedade Divina da eternidade, eles confirmam 

que Sua geração do Pai é eterna. Em terceiro lugar, que o Filho é gerado pelo Pai na 

unidade da Divindade é um ponto argumentado a partir de Romanos 8:32 e João 5:18. 

Cristo é “próprio” ou “peculiar” Filho do Pai, e o Pai é “próprio” ou “peculiar” Pai de Cristo. 

Tendo em consideração os três pontos anteriores, Cheynell conclui que, porque Deus é 

espírito (João 4:24) e imutável (Tiago 1:17), a geração eterna do Filho a partir do Pai é 

espiritual, desprovida de toda mudança, movimento ou sucessão. 

 

Interpretações modernas de certos textos individuais podem ser diferentes, mesmo como 

havia diferença de opinião entre os séculos XVI e XVII, por exemplo, em relação ao referen-

cial do Salmo 2:7. No entanto, não devemos ser demasiado rápidos para rejeitar a exegese 

mais antiga. Mais ao ponto, fica claro a partir deste breve estudo que a doutrina da eterna 
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geração do Filho não foi baseada em um único texto, nem ao menos em uma única palavra. 

Para o Batistas Particulares, assim como para a ortodoxia Reformada, esta formulação dou-

trinária foi o resultado de um grande agrupamento de textos bíblicos, interpretados pela a-

nalogia da Escritura. Podemos dizer, devemos dizer, portanto, que a doutrina da eterna 

geração é “expressamente declarada” e “necessariamente contida nas Escrituras” [CFB 

1:6]. 

 

4. Eterna Subordinação Funcional? 

 

Há vários argumentos entre os teólogos evangélicos atuais para a rejeição da doutrina da 

eterna geração do Filho. Dirigi-me a vários destes nas seções anteriores. Em primeiro lugar, 

cada fragmento de evidência histórica, incluindo o Trinitarianismo cuidadosamente redigido 

da CFB, demonstra suficientemente que é simplesmente contrário ao fato histórico afirmar 

que a doutrina da eterna geração do Filho realmente apoia a heresia Ariana. Em segundo 

lugar, embora a forma de geração eterna do Filho seja incompreensível, não é ilógica ou 

incoerente. Você e eu podemos não ser capazes de compreender como o Filho é o Filho 

do Pai, mas podemos, e de fato devemos apreender pela fé que Ele é o Filho do Pai. Pois, 

em terceiro lugar, a doutrina da eterna geração do Filho é “expressamente declarada” e 

“necessariamente contida” nas Escrituras, de modo que a afirmação frequentemente 

repetida de que a doutrina não tem fundamento bíblico também é insuficiente. 

 

Há, no entanto, um outro argumento bem mais sutil que ganhou ampla aceitação entre os 

evangélicos, que por causa da sua intenção de preservar o ensino bíblico claro da liderança 

masculina, é ainda mais perigoso. Teólogos evangélicos proeminentes, entre eles Wayne 

Grudem e Bruce Ware, afirmam que em casa e na igreja as mulheres são subordinadas em 

papel ou autoridade em relação aos homens, porque o Filho, desde toda a eternidade, é 

subordinado ao Pai em papel ou autoridade. A distinção eterna do Filho e relação com o 

Pai é melhor entendida, argumentam eles, como eterna subordinação funcional (ESF). 

Esses teólogos estão, certamente, mui corretos em salientar que a Escritura ensina o 

complementarismo. No entanto, a tentativa de enraizar esse ensinamento na vida intra-

Divina não é apenas seriamente falha, mas é, em termos inequívocos, contrário às Escri-

turas, ao Trinitarianismo da CFB e à ortodoxia dos Credos. 

 

O mais grave é que o argumento compromete o homoousion da ortodoxia dos Credos. Se, 

como a CFB ensina, o Pai e o Filho são “de um... poder”, porque eles são “de uma substân-

cia”, então a distinção pessoal do Filho não pode ser interpretada em termos de subordina-

ção de hierarquia ou autoridade. 
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A verdade do complementarismo não se sustenta e nem se baseia na doutrina da Trindade. 

A Bíblia é clara, e só precisa de ser lida de acordo com princípios próprios de interpretação, 

para fundamentar a liderança masculina no lar e na igreja. Enraizar esta doutrina em um 

apelo à Trindade é bastante perigoso, posto que tenta explicar o que é finito sobre a base 

do que é infinito. 

 

Conclusão 

 

Palavras nos falham. No entanto, a Palavra de Deus não falha. Ela é certa, suficiente e infa-

lível. A razão nos falha. No entanto, a auto-revelação de Deus nas Escrituras não falha. Esta 

Palavra, essa revelação é clara: o Filho é “eternamente gerado do Pai”. Embora tenhamos 

observado durante algum tempo o que esta significa ou não, assim como a nossa incapa-

cidade de compreender o modo desta geração, devemos reconhecer também que esta é 

uma doutrina prática. É parte integrante daquela doutrina da Trindade, que é “o fundamento 

de toda a nossa comunhão com Deus, e confortável dependência dEle” [CFB 2:3]. Na ver-

dade, a vida eterna depende do fato de conhecermos, e crermos, ou não, no Filho, o Filho 

unigênito do Pai (João 3:16). O perigo é claro: “Quem crê nele não é condenado; mas quem 

não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus” (João 

3:18). Sim, essa doutrina é um mistério. No entanto, é um mistério revelado, necessário 

não somente para a adoração e oração, mas, fundamentalmente, para a nossa salvação, 

para a fé verdadeira, salvífica. Que o Deus Triuno nos conceda a graça de confessar com 

nossas bocas e crer em nossos corações que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, gerado 

pelo Pai antes de todos os mundos, gerado, não criado. 

 

 

 

 

 

 

Sola Scriptura! 

Sola Gratia! 

Sola Fide! 

Solus Christus! 

Soli Deo Gloria! 
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Eleição — A. W. Pink 

 Como Ser uma Mulher de Deus? — Paul Washer 

 Como Toda a Doutrina da Predestinação é corrompida 
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 Confissão de Fé Batista de 1689 

 Conversão — John Gill 

 Cristo É Tudo Em Todos — Jeremiah Burroughs 

 Cristo, Totalmente Desejável — John Flavel 

 Defesa do Calvinismo, Uma — C. H. Spurgeon 
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 Eleição Particular — C. H. Spurgeon 
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 Evangelismo Moderno — A. W. Pink  

 Excelência de Cristo, A — J. Edwards 

 Gloriosa Predestinação, A — C. H. Spurgeon 
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Jeremiah Burroughs 
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OUTRAS LEITURAS QUE RECOMENDAMOS 
Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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