
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo Amém.  

É a marca do cristão. No dia do nosso Batismo fomos 

marcados, selados em nome da Santíssima Trindade, e 

todas as vezes que rezamos e nos reunimos, lembramos 

deste fato, desta fonte das graças, e, traçando sobre nós a 

forma da cruz, lembramos do sinal pelo qual o nosso Senhor nos salvou.  

 

O que é a Santíssima Trindade?  

Nós cremos que Deus é Uno e Trino: Em Deus tem três 

pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo chamado a 

Santíssima Trindade. Isto é um grande mistério: Deus “Uno 

e Trino” 

 

Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade: chamamos Deus 

“Pai”, criador do céu e da terra. Todos os homens de todas as épocas 

procuraram saber de Deus1 e cada um dando-lhe um nome diferente. 

Quem reconheceu nos poderes naturais o seu deus (o paganismo: o sol, 

a lua, a chuva eram deuses, que têm um poder sobre a vida dos 

homens); outros na terra, na água, no fogo e no vento (a filosofia antiga), 

outros na razão humana, na interioridade do homem (a filosofia 

moderna) e outros, pela Sagrada Escritura inspirada e escrita pelos 

Mestres espirituais (hinduísmo, budismo, Islam, Judaismo).  O que 

diferencia para nós é que o nosso Deus é um Deus que se revelou através 

de seu Filho Jesus e ele nos ensinou de chama-lo de Pai. E este nosso Deus 

é um Deus que se revelou à um povo chamado Israel e temos a Sagrada 

Escritura (a Bíblia) como fonte onde podemos conhecer sobre a 

presença deste Deus dentro da sua história ao longo dos séculos.  

 

 

Deus Filho: Muitas pessoas falam: todas as religiões são iguais e basta 

acreditar em Deus. Esta é uma hipótese não adequada para nós cristãos: 

pois o que nos distingue das outras religiões e outras filosofias é 

exatamente acreditar em Jesus: Todos acreditam em Deus, mas não 

todos aceitam Jesus, revelado e apresentado pela Sagrada Escritura, 

transmitida até a nós através os apóstolos e a Igreja. 

A nossa fé em Jesus está: Ele é a segunda pessoa da Santíssima 

Trindade, o Filho de Deus, que (embora é Deus e por isso é eterno) veio 

assumir a nossa condição humana, ele se fez carne, nasceu como nós, 

nasceu da Virgem Maria, sentiu fome e sede, viveu conosco e morreu, 

                                                             
1 Como o homem é criado por Deus, no seu coração tem uma continua sede de Deus.  



mas, no terceiro dia ressuscitou. E continua vivendo conosco na 

Eucaristia. Nele tudo foi criado e nele tudo foi redimido.  

 

Deus Espírito Santo: Cremos na presença do Espírito Santo, pelas 

palavras do mesmo Jesus: ”Eu enviarei o Espírito Santo e Ele vos ensinará 

todas as coisas”(Jo 16,5-15; At 1,8 ).  É aquele que esteve presente desde 

a criação, depois que Jesus ressuscitou, desceu sobre os Apóstolos no dia 

de Pentecostes, e continua santificando o povo de Deus, fazendo-o 

entender as coisas de Deus.  

Por isso invocamos a Santíssima Trindade todas as vezes que nós nos 

encontramos na presença de Deus, pois, a nossa essência e existência 

provém dela e é destinada a voltar para ela. E costuma-se de mostrar o 

Espírito Santo na forma de pomba, fogo ou vento. 

 

 


