
tribula��es, sabendo que a tribula��o produz perseveran�a; e a 
perseveran�a, experi�ncia; e a experi�ncia, esperan�a”.

Temos hoje o amor de Deus derramado em nosso cora��o pelo 
Esp�rito Santo (5) e podemos cumprir a miss�o como seguidores da 
Trindade.

Conclusão:
Em Deuteron�mio 6.4 est� o grande Mandamento: “Ouve, � Israel! 

O Senhor, nosso Deus, � o �nico Senhor”.
Esta � a base principal da f� judaica. � chamada de “Shem� Israel”.
Deus � o �nico Senhor. Temos apenas um Deus que se manifesta 

em tr�s pessoas distintas: Pai, Filho e Esp�rito Santo. 
A Sant�ssima Trindade, revelada a Igreja pelo Esp�rito Santo, � a 

a��o de Deus no mundo para a Salva��o do pecador ca�do e sua 
restaura��o para a eternidade. “Gl�ria ao Pai, ao Filho e ao Esp�rito Santo, 
agora e para sempre. Am�m!”

Oração 
Deus nosso Pai, enviaste ao mundo a Palavra da verdade e o Esp�rito da 
santidade para revelar aos homens o mist�rio admir�vel do teu Ser: 
concede-nos que na profiss�o da verdadeira f� reconhe�amos a gl�ria da 
eterna Trindade e adoremos a Unidade na sua onipot�ncia. Mediante nosso 
Senhor Jesus Cristo. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Renova��o Espiritual.

Dia da Sant�ssima Trindade
A Trindade e a nossa Salvação

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � a 

sant�ssima Trinade?
 Ministração do Roteiro

A cada semana caminhamos no 
mist�rio de Deus ao mundo. Celebramos 
o Natal de Jesus, sua Paix�o, Morte, 
Ressurrei��o e Ascens�o. Na semana passada, celebramos a vinda do 
Esp�rito Santo. Vimos que toda a��o de salva��o humana passa pelo Deus 
triuno. O Pai criador, o Filho redentor e o Esp�rito Santo Consolador. 

A Trindade est� intimamente ligada a nossa reden��o, por isso, ao 
terminar a hist�ria da Salva��o com a vinda do Esp�rito Santo, celebramos 
a Sant�ssima Trindade. Hoje iremos ver a a��o do Deus triuno sobre 
nossas vidas.

I. A revelação da Trindade - João 16.12-15
Em Jo 16.12-15 Jesus diz que teria muita coisa a dizer aos 

ap�stolos, mas que eles n�o poderiam suportar. N�o estavam preparados. 
Por exemplo, eles n�o aprenderam sobre a Sant�ssima trindade.

Jesus diz (13): “quando vier, por�m, o Esp�rito da verdade, ele vos 
guiar� a toda a verdade; porque n�o falar� por si mesmo, mas dir� tudo o 
que tiver ouvido e vos anunciar� as coisas que h�o de vir”.
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Com o passar dos tempos, o Esp�rito Santo foi ensinando a Igreja 
as verdades que estavam ocultas. Somente mais tarde que a Igreja, pelo 
Esp�rito Santo, aprendeu a doutrina sobre o Pai, o Filho e o Esp�rito Santo. 

O Esp�rito recebeu de Jesus e anunciou a Igreja (14). O Filho diz 
(15): “Tudo quanto o Pai tem � meu; por isso � que vos disse que (o 
Esp�rito Santo) h� de receber do que � meu e vo-lo h� de anunciar”.

O Esp�rito Santo revelou a doutrina da Sant�ssima Trindade � igreja 
e continua revelando a vontade de Deus sobre nossas vidas. Seu minist�rio 
n�o encerrou. 

Voc� tem recebido dire��es de Deus para sua vida?

II. A Sabedoria da Trindade - Pv 8.22-31, 35-36
O autor de Pv 8.22-31 fala da sabedoria do Deus Triuno. Ela � 

apresentada como uma personagem que dialoga com o leitor.
Ela est� com Deus desde antes da funda��o do mundo (22-26). 

Tudo foi criado mediante sua presen�a (27): “Quando ele preparava os 
c�us, a� estava eu; quando tra�ava o horizonte sobre a face do abismo”.

Ela foi o arquiteto de Deus (30): “eu estava com ele e era seu 
arquiteto, dia ap�s dia, eu era as suas del�cias, folgando perante ele em 
todo o tempo”.

Toda a cria��o, o plano de salva��o, a vinda de Jesus e a vinda do 
Esp�rito Santo s�o a��es da sabedoria divina. A igreja � fruto da sabedoria 
do Senhor. 

Atrav�s do Pai, Filho e Esp�rito Santo, conhecemos a sabedoria de 
Deus para viver. Ter a sabedoria que vem do Senhor � um diferencial para 
a vida (35-36): “Porque o que me acha, acha a vida e alcan�a favor do 
SENHOR. Mas o que peca contra mim violenta a pr�pria alma. Todos os 
que me aborrecem amam a morte”.

Voc� tem usado a sabedoria que Deus lhe deu?

III. A Glória da Trindade - Salmo 8
O Salmo 8 fala da gl�ria da Sant�ssima Trindade e sua rela��o com 

o ser humano.
Por toda a terra o nome de Deus manifestado (1): “� SENHOR, 

Senhor nosso, qu�o magn�fico em toda a terra � o teu nome! Pois 
expuseste nos c�us a tua majestade”.

Tudo ao nosso redor fala da gl�ria de Deus. 

Diante de tanta gl�ria, qual � a posi��o do ser humano? 
(3,4)“Quando contemplo os teus c�us, obra dos teus dedos, e a lua e as 
estrelas que estabeleceste, que � o homem, que dele te lembres E o filho 
do homem, que o visites?”

O salmista aprende que o Deus triuno fez o ser humano revestido 
de gl�ria e de honra (5) e lhe deu o dom�nio sobre todos os animais da 
terra (6-8).

Somos imagens e semelhan�a de Deus. Devemos assumir nossa 
posi��o de zeladores do mundo criado. Para ilustrar, ele diz que fomos 
feitos um pouco menor do que Deus. Ou seja, Deus confia na sua a��o 
sobre nossa vida. 

O Deus que � (9) “magn�fico em toda a terra” confiou a n�s a 
miss�o de sermos testemunhas de sua gra�a. Ele nos conferiu dignidade. 

Voc� j� tem vivido com a dignidade que Deus lhe confere?

IV. A Missão da Trindade - Romanos 5.1-5 
O Deus triuno criou o c�u e a terra e colocou nele o ser humano 

como sua imagem e semelhan�a (Gn 1.26).
Com o pecado, o ser humano atraiu a maldi��o sobre sua vida. 

Passou a ser um pecador condenado, afastado de Deus e falido. Mas o 
Senhor, em seu grande amor, veio ao mundo e morreu por n�s na cruz. 

Paulo escreve aos romanos dizendo que (1,2) “Justificados, pois, 
mediante a f�, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus 
Cristo; por interm�dio de quem obtivemos igualmente acesso, pela f�, a 
esta gra�a na qual estamos firmes; e gloriamo-nos na esperan�a da gl�ria 
de Deus”.

Deus Pai, enviou o Filho para morrer por n�s. Hoje, mediante o 
Esp�rito Santo, temos paz com Deus. Somos salvos pela a��o da Trindade 
Santa. A Miss�o da Trindade � a nossa salva��o.

Confiados na a��o do Deus Triuno, avan�amos na miss�o que Ele 
nos deu. 

Por Ele enfrentamos todas as oposi��es e tribula��es.  Paulo diz 
(3,4): “E n�o somente isto, mas tamb�m nos gloriamos nas pr�prias 


