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• O que é Deus? Ele é uma coisa ou é uma pessoa?

o Deus é transcendente: Ele não é parte da
criação. Ele é criador e está acima da natureza.

o Deus é um ser pessoal.

•Deus é uma pessoa humana ou uma pessoa
espiritual? Deus tem corpo?

o Deus é espírito: Jo 4.24
o Deus não está limitado pelo espaço ou a um

lugar. Ele é onipresente (Sl 139.7-8).
o Antropomorfismo.



• Qual a origem de Deus? Ele veio de onde?

o Deus é eternamente subsistente: Ele é o grande
EU SOU (Ex 3.14). Ele é antes de todas as coisas.

o Deus é eterno e está fora do tempo.

•Existem quantos deuses?

o Politeísmo: crê que existem vários deuses
o Monoteísmo: crê que existe apenas um deus
 Judeus, muçulmanos e cristãos.

o O deus dos muçulmanos (Alá) é o mesmo
deus dos judeus e dos cristãos?



• A respeito do Deus único e verdadeiro, criador
dos céus e da terra, a Bíblia revela que:

o Dentro da essência una de Deus, subsistem três
pessoas distintas, compartilhando uma só
natureza divina comum.

o Assim como a água tem a mesma natureza
(H2O), mas se apresenta na forma de três
estados físicos distintos (sólido, líquido e
gasoso), Deus também é uma trindade.

o Cada pessoa da trindade é eterna, e cada uma é
igual a outra em essência, atributos, poder e
glória.



o Deus é uma união perfeita de uma só natureza,
substância e essência. Das pessoas da deidade,
nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma,
juntamente com as outras, é Deus.

Só é triângulo equilátero 
porque as três retas possuem o 
mesmo tamanho e estão juntas

As três retas separadas, embora tenham 
o mesmo tamanho, não formam um 

triângulo. São apenas três retas.



“E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe 
abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba 
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).



o O Deus único e verdadeiro existe numa
pluralidade de três pessoas identificáveis e
distintas, mas não separadas.

o As três pessoas da trindade divina não são três
deuses, nem três partes ou três expressões
(manifestações) de Deus, mas são três pessoas
tão perfeitamente unidas que constituem o único
Deus verdadeiro e eterno.

o Ao compararmos diversas passagens bíblicas,
chegamos à conclusão de que Deus é ao mesmo
tempo uno (unidade absoluta) e trino (unidade
composta).



o Há dois vocábulos hebraicos parecidos que
significam “um” ou “unidade”: “yachiyd” e
“’echad”.

o Enquanto “yachiyd” significa somente unidade
absoluta, “’echad” pode significar tanto unidade
absoluta, como unidade composta:

 “yachiyd” Gn 22.2a; Pv 4.3; Jr 6.26; Am 8.10.

 “’echad” Dt 6.4; Gn 2.24; Ed 2.64.

o No AT, as palavras “EL” e “ELOAH”, no singular,
são traduzidas pela palavra “Deus”, assim como a
forma plural dessas palavras: “ELOHIYM” (ocorre
2.244 vezes na Bíblia).



o Em diversos versículos da Bíblia Deus se expressa
no plural:

 Gn 1.26 “façamos”, “nossa”

 Gn 3.22 “nós”

 Gn 11.7 “desçamos”, “confundamos”

 Is 6.8 “nós”.



o Textos que associam as três pessoas da trindade:

 No batismo de JesusMt 3.16-17

 Na fórmula batismalMt 28.19

 Nos dons espirituais 1 Co 12.4-6

 Na bênção apostólica 2 Co 13.13

 Na descrição da unidade da fé Ef 4.4-6

 Na eleição dos santos 1 Pe 1.2

 Na Exortação de Judas Jd 20,21

 Noutros casos Jo 14.26; 15.26.



o Textos nos quais cada pessoa da trindade é
chamada de Deus:

 O Pai é Deus Ef 1.2

 O Filho é Deus  Jo 1.1,14; 20.28; 1 Jo 5.20; Cl
2.9; Sl 45.6,7 com Hb 1.8,9; Sl 110.1 com Mt
22.43-45; Rm 9.5; Hb 1.3; Is 9.6; Tt 2.13; 2 Pe
1.1

 O Espírito Santo é Deus At 5.3,4.



ATRIBUTO O PAI O FILHO
O ESPÍRITO 

SANTO
Onipresente Jr 23.24 Mt 18.20 Sl 139.7
Onipotente Gn 17.1 Mt 28.18 Rm 15.19
Onisciente At 15.8 Jo 21.17 1 Co 2.10
Criador Gn 1.1 Jo 1.3 Jó 33.4
Eterno Rm 16.26 Ap 22.13 Hb 9.14
Santo Ap 4.8 At 3.14 1 Jo 2.20
Santificador Jo 10.36 Hb 2.11 1 Pe 1.2
Fonte da vida eterna Rm 6.23 Jo 10.28 Gl 6.8
Ressuscitador 1 Co 6.14 Jo 2.19 1 Pe 3.18
Inspirador dos profetas Hb 1.1 2 Co 13.3 Mc 13.11
Dá ministros à Igreja Jr 3.15 Ef 4.11 At 20.28
Salvador 2 Ts 2.13 Tt 3.4-6 1 Pe 1.2

• Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, esta mostra
que vários atributos que só pertencem a Deus (ou a divindade),
são atribuídos igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo:



CONCLUSÃO

• O que se conclui da Bíblia é que o único Deus
vivo e verdadeiro, criador dos céus e da terra, é
uma unidade composta de três pessoas distintas
que possuem naturezas (substâncias) iguais e
que vivem em perfeita unidade.

“Cremos em um só Deus, 
eternamente subsistente em 

três pessoas distintas: o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo”.
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