
 

CONSTRUINDO SOBRE A FUNDÇÃO: DEUS TRINO 
PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO 

Deus é perfeito. Ele além de ser o único Deus, Ele também é um Deus trino. 

Leia o texto de 2 Coríntios 13:14 

“A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo sejam com todos vocês. 

Desenvolvimento do raciocínio: 

Semana passada falamos sobre o segundo princípio que devemos construir em 
cima da fundação - Deus é o único Deus. E não há outro além Dele. 

Mas se Ele é único, então quem é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito 
Santo? 

Para entender melhor a natureza de Deus, podemos fazer uma comparação com 
alguns elementos da natureza. 

Para os mais novos e mais velhos: 
* Pegue um copo com água; um copo com gelo e mostre o vapor da água (essa 
atividade pode ser muito divertida para eles, pois pode até ser feita como um 
experimento). 

A água tem 3 estágios: vapor, líquido e sólido.  
Pergunte: são 3 coisas diferentes, ou é a mesma coisa em estados diferentes?  

* Peça para eles olharem para o sol, ou faça um desenho do sol.  
Pergunte: vocês sentem o sol? 
Explique sobre o raio do sol e sobre o calor que você sente.  
São 3 coisas diferentes ou é o mesmo sol, mas com funções diferentes? 

Assim é Deus. É um único Deus, mas Trino. 
Deus Pai é como sol - o criador de todas as coisas 
Deus Filho é como o raio de sol - Ele quem veio até nós. 



Deus Espírito é como o calor do sol, Ele é quem nos faz sentir e perceber Deus. 

Aplicação Pessoal: 
  
Ensine aos seus filhos como podem re relacionar com a trindade, e compartilhe 
experiências de como ouviu, percebeu ou sentiu Deus através da pessoa de 
Jesus e do Espírito Santo. 

Conclusão: 

- Leia o versículo novamente: 2 Coríntios 13:14. 
- Pergunte quem são as 3 pessoas da trindade. 
- Ore por eles e pergunte se eles também querem orar. 


