
LIÇÃO 01    A DOUTRINA DA TRINDADE

Neste trimestre será trabalhado o tema Trindade, onde será 

visto os atributos e características do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo.

A Trindade trata de três pessoas distintas na mesma essência 

de Deus, a Bíblia demonstra em várias passagens esta harmo-

nia e interação e intimidade entre as três pessoas da Trindade.

Vejamos algumas passagens que provam isto:

“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, confor-

me a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e 

sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e 

sobre todo réptil que se move sobre a terra”, Gn 1.26.

“E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe 

abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pom-

ba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o 

meu Filho amado, em quem me comprazo”, Mt 3.16-17.

“Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em 

nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”, Mt 28.19.

 “Eu e o Pai somos um”, Jo 10.30.

“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará 

em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar 

de tudo quanto vos tenho dito”, Jo 14.26.

“Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e 

para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual 

são todas as coisas, e nós por ele”, 1Co 8.6.

“Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos un-

giu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito 

em nossos corações”, 2Co 1.22-23.

“Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes cha-

mados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, 

uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é 

sobre todos, e por todos, e em todos”, Ef 4.4-6.

“Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos 

no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a 

presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obe-

diência e aspersão do sangue de Jesus Cristo: graça e paz vos 

sejam multiplicadas”, 1Pe 1.1-2.

“Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o 

Espírito Santo; e estes três são um”, 1Jo 5.7.
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