
A Santíssima Trindade  

É nossa fonte de vida, de 
amor e de relacionamento 

interpessoal 

Tríduo à  

Santíssima Trindade 



Quem é Deus? 

A fé cristã se fundamenta na revelação de que 
há um só Deus em três pessoas diferentes: 

Reflexão: 

e o Espírito Santo. 

o Pai, 

o Filho 



O conhecimento de Deus como 

Trindade já existia nas 

primeiras comunidades cristãs 

e foi se aprofundando no 

decorrer dos primeiros séculos.  

 

Na Bíblia aparece claramente. 

São Paulo escreve na Carta 

aos Coríntios :  

 

"Que a graça do Senhor 

Jesus Cristo, o amor do Pai 

e a comunhão do Espírito 

Santo estejam com todos 

vocês"  
                       (2 Cor 13,13) 



As três pessoas 

divinas são diferentes 

entre si, mas 

constituem o mesmo 

Deus. 

Deus é único e um 

só, mas não é 

solitário, já que é uma 

comunidade formada 

pelo Pai, pelo Filho e 

pelo Espírito Santo. 



Crer que Deus é Pai significa 

reconhecer que todos somos filhos e 

filhas e, portanto, irmãos e irmãs, 

filhos de um mesmo Pai. Deus, nosso 

bom Pai, ama a todos sem distinção. 

Crer que Deus é Filho, significa 

acreditar que Jesus, enviado para 

anunciar pessoalmente o Reino de 

Deus, é Deus também, feito homem e 

nosso irmão. 

Crer que Deus é Espírito Santo, 

significa crer que Deus enviou seu 

Espírito para santificar e animar a 

vida das pessoas e da Igreja. 

 



Deus é Comunhão 

 

Cremos que nosso 

Deus não é alguém 

solitário, egoísta, 

fechado na auto-

suficiência de sua glória.  

Deus é comunidade de 

Vida! Deus é comunhão, 

é unidade perfeita de 

três pessoas distintas 

que se amam tanto e 

tão bem que são um só 

Deus.   

     



Deus é Comunhão 

 
As pessoas divinas são distintas 

mas não se dividem e nem se 

isolam uma das outras. Na distinção 

está a riqueza de sua unidade.  

 

A comunhão das três pessoas não 

as leva a se confundirem e a se 

misturarem. Na comunhão está a 

beleza de sua diversidade. 

 

Em Deus Trindade temos: 

união que não é uniformidade,  

diversidade que não é divisão.  

comunhão que não é confusão.  

     



É um modo único 

de ser e viver.  
 

Só Deus é assim! 

Deus é Comunhão 

 
     



Deus é Comunhão 

 

O Pai, O Filho e o Santo 

Espírito, vivendo em 

perfeita harmonia, definem 

a essência da Trindade.  

“A interpenetração 

permanente, a 

correlacionalidade eterna, 

a auto-entrega das 

Pessoas umas às outras 

constitui a união trinitária, 

a união das Pessoas”. 

     



Deus é Comunhão 

 
Na Trindade se dá o mistério da 

inclusão. A comunhão trinitária 

se abre “para fora” e convida as 

criaturas, especialmente as 

humanas a se inserir na vida 

divina. 

 

‘Que todos estejam em nós… a 

fim de que sejam uma coisa só 

como nós somos uma coisa só’ 

(Jo 17.21-22)”. 



Deus é Comunhão 

 

A Trindade é  

comum união,  

a coexistência  

da pluralidade  

no único,  

da diferença  

na igualdade. 

 



Espiritualidade Trinitária 

Deus é Comunhão A Trindade é para nós o mais perfeito 

modelo de convivência e de 

relacionamento e nos mostra como  

deveria ser a sociedade. 

 

Para viver relações mais saudáveis podemos nos 

espelhar nas relações trinitárias.  

 

“A Santíssima Trindade é a melhor comunidade”. 
(Leonardo Boff) 



Vamos pensar: 

 

 

Só Deus é comunhão na diversidade de três pessoas. 

Unidade na trindade, unidade de natureza, de essência,  

de ser e por isso, um só Deus em três pessoas distintas. 

 

 

Queremos estimular as diferenças, mas criamos anarquia, 

desigualdades, fazendo com que distinções e diferenças nos 

levem a divisão e à discórdia, a brigas e guerras!  

E nós? Como são nossas relações? 

 
                    Quando conseguimos viver a plenitude do amor?      


