
TRÊS EM UM
Era a noite da festa 
da Páscoa, e os 
discípulos estavam 
reunidos com Jesus 
no cenáculo. Deus 
havia enviado Seu 
Filho Jesus à terra 
para contar as boas 

novas da salvação 
e vida eterna. 
Mas, para cumprir 
Sua missão, Jesus 
teria que morrer 
para a salvação da 
humanidade. Sabendo 

disto, Ele diz aos Seus 
discípulos: “Meus 
filhinhos, vou estar 
com vocês apenas 
mais um pouco. Vocês 
procurarão por mim e, 
como eu disse 

aos judeus, agora lhes 
digo: Para onde eu 
vou, vocês não podem 
ir.” (João 13:33 
NVI).

Os discípulos de Jesus 
deixaram tudo o que 
tinham para trás para 
segui-lO, e agora 
Ele ia partir. Jesus, 
compreendendo 
a confusão que 
Suas palavras 
causaria aos 
corações de Seus 
fieis discípulos, 
prometeu, “Não 
os deixarei órfãos; 
voltarei para 
vocês” (João 14:18 
NVI). E, “Mas 
o Consolador, o 
Espírito Santo, que 
o Pai enviará em 
meu nome, lhes 
ensinará todas as 
coisas e lhes fará 
lembrar tudo o 
que eu lhes disse” 
(João 14:26 NVI).

O Espírito Santo, 
que o Pai enviará em 

Meu Nome …
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Este Espírito Santo 
do qual Jesus 
estava falando é 
uma promessa para 
todos que creem 

nEle. Jesus disse 
o seguinte sobre o 
Espírito Santo: “Mas 
quando o Espírito 
da verdade vier, ele 

os guiará a toda a 
verdade. Não falará 
de si mesmo; falará 
apenas o que ouvir, e 
lhes anunciará o que 

está por vir. Ele me 
glorificará, porque 
receberá do que 
é meu e o tornará 
conhecido a vocês” 

(João 16:13–14 
NVI).

Nesses versículos mencionados no 
livro de João, temos um vislumbre 
da extraordinária essência de Deus: 
Deus—o Pai; Jesus—o Filho; e o 
Espírito Santo. Este conceito de “três 
em um” é comumente chamado de 
Trindade.
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Santo



O Pai é Deus

Os versículos bíblicos 
seguintes referem-se a 
Deus como o Pai:

•  Tu, ó Senhor, és nosso 
Pai; nosso Redentor 
desde a antiguidade é o 
teu nome. (Isaias 63:16 
ARC).

•  Tu és meu pai, meu 
Deus, e a rocha da minha 
salvação. (Salmo 89:26 
ARC).

•  Porquanto ele 
recebeu de Deus Pai 
honra e glória, quando 
da magnífica glória lhe 
foi dirigida a seguinte 
voz: Este é o meu Filho 
amado, em quem me 
tenho comprazido. (2 
Pedro 1:17 ARC).

•  E agora, Pai, glorifica-
me junto a ti, com a 
glória que eu tinha 
contigo antes que o 
mundo existisse. (João 
17:5 NVI).

Leia João, 
capítulo 17, que 
é uma oração 
de Jesus ao Pai, 
mostrando que Ele 
considerava Deus o 
Pai. 

Este é o Meu 
Filho amado, 
em quem Me 
comprazo!



e as invisíveis, sejam 
tronos ou soberanias, 
poderes ou autoridades; 
todas as coisas foram 
criadas por Ele e para 
Ele. Ele é antes de 
todas as coisas, e nele 

tudo subsiste. Ele é a 
cabeça do corpo, que é 
a igreja; é o princípio 
e o primogênito dentre 
os mortos, para que 
em tudo tenha a 
supremacia. Pois foi 

do agrado de Deus 
que nEle habitasse 
toda a plenitude, 
e por meio dele 
reconciliasse consigo 
todas as coisas, tanto 
as que estão na terra 

quanto as que estão 
no céu, estabelecendo 
a paz pelo seu sangue 
derramado na cruz. 
(Colossenses 1:15–20 
NVI).

•  Pois em Cristo habita 
corporalmente toda a 
plenitude da divindade. 
(Colossenses 2:9 NVI).

O Filho é Deus

Os versículos bíblicos 
seguintes referem-
se a Jesus como o 
Filho:

•  No princípio era 
aquele que é a Palavra. 
Ele estava com Deus, 
e era Deus. Ela estava 
com Deus no princípio. 
Todas as coisas foram 
feitas por intermédio 
dEle; sem Ele, nada do 
que existe teria sido 
feito. (João 1:1–3 RC).

•  Ele .[Jesus/Filho] 
é a imagem do Deus 
invisível, o primogênito 
de toda a criação, pois 
nEle foram criadas 
todas as coisas nos céus 
e na terra, as visíveis 



O Espírito Santo é 
Deus

No livro de Atos, 
Pedro diz que mentir 
para o Espírito 
Santo é mentir para 
Deus.

•  Então perguntou 
Pedro: “Ananias, como 

você permitiu que 
Satanás enchesse o 
seu coração, a ponto de 
você mentir ao Espírito 
Santo e guardar 
para si uma parte do 
dinheiro que recebeu 
pela propriedade? Ela 
não lhe pertencia? E, 
depois de vendida, o 
dinheiro não estava 

em seu poder? O que 
o levou a pensar em 
fazer tal coisa? Você 
não mentiu aos homens, 
mas sim a Deus.” (Atos 
5:3–4 NVI).

Segue-se outro 
versículo que descreve 
a natureza divina do 
Espírito Santo:

•   Nós, porém, 
sabemos dessas coisas, 
porque Deus enviou 
seu Espírito para nos 
informar, e seu Espírito 
investiga e nos revela 
todos os segredos mais 
profundos de Deus.

 Ninguém, na verdade, 
pode saber o que 
outra pessoa está 

pensando, ou como ela 
é na realidade, senão 
a própria pessoa. E 
ninguém pode conhecer 
os pensamentos de 
Deus, a não ser o 
próprio Espírito de 
Deus. (1 Coríntios 
2:10–11 BV).

Ananias! 
Você mentiu 

para o Espírito 
Santo!



Este próximo versículo mostra 
que o Espírito Santo estava 
presente desde antes da criação 
do mundo, e de alguma forma 
participou dela:

•  Era a terra sem forma e vazia; 
trevas cobriam a face do abismo, 
e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas. (Gênesis 
1:2 NVI).

Salmo 139 mostra que o Espírito 
Santo é onipresente, algo que 
apenas Deus é.

•  Aonde posso ir a fim de 
escapar do teu Espírito? 
Para onde posso fugir da tua 
presença? Se eu subir ao céu, tu 
lá estás; se descer ao mundo dos 
mortos Sheol1, lá estás também. 
Se eu voar para o Oriente ou for 
viver nos lugares mais distantes 
do Ocidente, ainda ali a tua mão 
me guia, ainda ali tu me ajudas. 
(Salmo 139:7–10 ESV).

1. Sheol: (Hebraico) a habitação dos 
mortos na maneira de pensar antiga dos 
Hebreus. (“Sheol.” Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary. 11th ed. 2008.)
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O nosso Deus é um 
Deus. Ele é o Pai, 
o Filho e o Espírito 
Santo. Três Pessoas 
distintas, igualmente 
eternas, que existem 
em perfeita união 
e amor, cada uma 
com a mesma 
essência, e a mesma 
natureza divina.—
Três Pessoas, um 
Deus. Incrivelmente 
maravilhoso!
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