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O DEUS CRUCIFICADO: A ACÃO TRINITÁRIA EM MEIO AO SOFRIMENTO HUMANO 
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RESUMO: O sofrimento é uma experiência universal. Todo ser humano, ao longo da vida, passa por inúmeras 
situações em que o sofrimento se faz presente. Há diversas formas e intensidades de sofrimento na vida humana. 
Algumas das principais indagações feita por todos nós em relação a este assunto, sem dúvida, são: qual a origem 
e a razão do sofrimento na vida humana? Como eliminá-lo? Dentre as diversas ciências que analisam e 
contribuem para a resposta, justificativa e amenização da origem e consequências acerca do sofrimento, temos 
também a contribuição da teologia. A doutrina da Trindade é fundamento principal da fé cristã em Deus. No seu 
eterno amor, o Deus Triuno está disposto a participar dos sofrimentos da humanidade. À luz da teologia 
contemporânea, a presente pesquisa pretende analisar a relação entre o Deus Triuno, o sofrimento e a morte de 
Cristo e sua coparticipação no sofrimento humano. Esta pesquisa procura contribuir com a reflexão teológica no 
que se refere à presença solidária de Deus com a humanidade sofredora. A presente pesquisa é de extrema 
relevância, pois nos mostra que Deus conhece, experimenta e sofre como humano e com o ser humano. Da 
mesma forma, por meio da cruz e morte de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, temos o Deus que é vivo e 
ativo na história. A pesquisa procura dar sentido à fé cristã contemporânea sobre como lidar teologicamente com o 
sofrimento das pessoas na vida. A mensagem do Deus Triuno precisa tornar-se relevante em nosso atual 
contexto, principalmente no que se refere às pessoas que buscam respostas em Deus para seus problemas e 
sofrimentos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Uma das principais concepções de Deus na fé cristã é a Trindade, bem como a revelação do amor deste 
Deus na cruz de Cristo. Neste sentido, na cruz de Cristo, o sofrimento e a morte é o Deus Triuno, pois não há 
separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A cruz sempre esteve presente na fé e na teologia cristã. Sendo 
assim, devemos entender trinitariamente o significado do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Portanto, 
Deus é capaz de sofrer e assim se revelou na segunda pessoa da Trindade (no Filho) por meio do evento da cruz. 
A sociedade em geral e as pessoas em particular procuram as razões de seu sofrimento. O cristianismo e a cruz 
de Cristo não dão respostas para todo o sofrimento humano, mas demonstram que Deus o conhece. Procuramos 
respostas reconfortantes em meio às maiores catástrofes e guerras, mas as reflexões que extraímos da fé no 
Deus Triuno são a de que Ele com a humanidade, bem como morre e ressuscita com ela. Neste sentido, Deus se 
mostra solidário ao sofrimento humano. O Deus cristão é vivo e estabelece relacionamentos com a humanidade. 
Ele não está imune e nem ignora o sofrimento das pessoas, pelo contrário solidariza-se com o ser humano 
marginalizado pelo pecado. Isto contraria a concepção de Deus estático, apático e dogmático para a concepção 
de Deus como amor, solidário e presente. A perspectiva trinitária de Deus diante da cruz e morte de Cristo leva-
nos a um relacionamento com este Deus solidário diante de todo e qualquer sofrimento humano. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

A metodologia a ser realizada será mediante a análise bibliográfica e de pesquisas acadêmicas 
especializadas sobre os referidos temas abordados. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 
 

A presente pesquisa visa demonstrar uma teologia aproximada e contextualizada com os problemas do 
sofrimento humano da sociedade atual, ou seja, deixar de pensar em um Deus que está fora da realidade das 
pessoas e demonstrar um Deus participativo no sofrimento humano. Olhar para cruz como sinônimo da presença 
solidária de Deus com o ser humano que sofre, seja por qual motivo for. Demonstrar que o cristianismo e a cruz 
não é resposta para todo paradigma e adversidade humana, mas é a resposta de um Deus solidário que está 
junto com os pobres, os marginalizados, os doentes que não encontram cura, aqueles que passam pelos horrores 
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das guerras e catástrofes, enfim aqueles que buscam conforto e esperança para suas vidas sofridas. Visualizar e 
provar um Deus que participa e sofre conosco, o Deus crucificado. 
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