
Amor Trinitário 

Deus nos convida a 

participar de sua vida e 

missão 

 



Amor Trinitário 

O amor de Deus Trindade não se esgota na entrega 

mútua entre as pessoas divinas, mas se derrama em 

abundância na Criação e em compaixão e 

misericórdia para com a humanidade sofredora. 



A iniciativa parte de Deus: 

 

Deus Pai envia seu Filho ao 

mundo na força do Espírito 

Santo.  

 

Portanto:  
•  a Missão é dom de Deus 

•  a Missão tem sua  

    origem na própria  

    Trindade. 

 

Em Cristo, também somos 

chamados e enviados  

como discípulos/as e 

missionários/as  

do Reino de Deus. 
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•     Permitir que o amor de Deus Trindade envolva toda a nossa vida  

•     Anunciar o Reino deixando transparecer o dom de Deus  

•     Estar sempre em movimento para dentro do coração  

      do Deus-Uno-e-Trino.  

Ser discípulos/as missionários/as significa: 

•   Desenvolver em nós uma   

    atitude de contemplação e  

    disposição para mergulhar no  

    projeto e na bondade de Deus.  

 

•  Ser conscientes de que não  

   inventamos e nem somos os/as  

   protagonistas da Missão,  

   somente Deus o é: “Missio   

   Dei”,  a Missão é de Deus.  

 

•  Saber que a iniciativa de Deus  

   antecipa, acompanha e leva a  

   bom termo a Missão. 
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• O missionário, antes de se entregar aos 
homens que quer evangelizar, entrega-
se a Deus, a quem quer amar. A Missão 
é terra de Deus, é preciso passar por 
Ele, para entrar na terra de Missão. 

 

• São João, no prólogo do seu 
evangelho, declara a origem, a 
finalidade e as dimensões cósmicas da 
Missão de Jesus. Ele é o Verbo de 
Deus que, desde a eternidade, 
progressivamente vai entrando na 
história humana.  

 

• Toda a realidade criada é fruto dessa 
Palavra encarnada. 

 

• A Missão, na sua origem, aparece 
abrangendo todo o universo, a começar 
pelo universo da Criação.  
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http://www.pom.org.br/aprofundando/dom.html


• A Palavra penetra toda a história humana 
e todas as realidades criadas, 
oferecendo-lhe a abundância e a 
plenitude do dom de Deus. “Todos nós 
recebemos da sua plenitude.”  
 

• Este Logos de Deus abraça a história 
humana e faz-se parte integrante dessa 
história: “Ele se fez carne, e habitou entre 
nós” (Jo 1,14). 

 

• A Missão do Filho é situada no interior da 
filiação divina.  
 

• Ela comunica o mais profundo do mistério 
do Pai. A Missão é ligada à filiação, é dom 
da vida do Pai.  
Esta filiação vai fecundar toda a história 
humana.  
 

Se por um lado a Missão está situada no coração  

da Trindade de Deus, por outro, tem o seu termo  

no coração do homem. 
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