
DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
 
 
Esta é a última festa que os cristãos são convidados a celebrar 
depois do Pentecostes, um hino de louvor à Santíssima Trindade. 
 
1.Quando olhamos para o contexto das várias religiões, 
verificamos que o cristianismo no qual nos revemos, é original, 
uma vez que nos revela um Deus Uno e Trino, um só Deus em três 
pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim 
aprendemos na catequese, em tempo de criança, sendo um 
mistério para as mentes juvenis. 
A primeira vez que Deus Se apresenta como trindade é na 
revelação a Abraão, quando lhe aparecem os três personagens 
junto ao carvalho de Mambré (Gn 18,1). É uma cena extraordinária 
em que Deus estabelece a aliança com Abraão e lhe promete uma 
descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. 
Na tradição da Igreja, durante muitos anos atribuiu-se ao Pai a 
Criação, ao Filho a Redenção e ao Espírito Santo a Santificação. 
Aprofundando, no entanto, o mistério de Deus uno e trino, 
depressa se conclui que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo que está 
presente na Criação, na Redenção e na Santificação. 
O mistério da Trindade revela-nos um Deus sempre próximo, um 
Deus actuante, um Deus amor, sempre presente.  
Os três textos da liturgia deste dia referem as três pessoas da 
Santíssima Trindade. 
 
O PAI E A SABEDORIA DE DEUS 
 
2. É o Livro dos Provérbios que nos fala da sabedoria, acabando 
por dizer que Deus é a Sabedoria: a sua obra mais antiga, formada 
desde o princípio, antes das origens da Terra, sempre presente 
quando se consolidavam os Céus, autêntico arquiteto do mundo. 
Descreve-se, com palavras muito precisas, Deus Pai, a Sabedoria, 
mas também com muito amor, uma vez que “as suas delícias eram 
estar com os filhos dos homens”. Mesmo no contexto da criação, 
esta imagem de Deus Pai revela uma proximidade que não existe 
em outras imagens de Deus. Um Deus Pai é um Deus muito 
próximo. 
 
CRISTO, FILHO DE DEUS, FEZ-SE HOMEM 
 



3. “Deus amou de tal forma o mundo que lhe deu o seu Filho 
Unigénito.” (Jo 3,16). A natureza humana e a natureza divina 
cruzam-se na pessoa de Jesus Cristo. Ele tomou a forma humana, 
para que, com Ele e por Ele, os homens se tornassem filhos 
adoptivos  de Deus. Por Jesus Cristo todos são justificados. 
Jesus Cristo, em tudo igual ao homem excepto no pecado (Hb 
4,15), permite que “o homem se glorie nas tribulações, porque 
estas geram a constância, virtude sólida, a esperança” (Rm 5,3-4). 
Cristo, o Filho de Deus, torna-Se modelo em todas as situações, 
mesmo as mais difíceis. Mas Ele ressuscitou e, com Ele, todo o 
homem e toda a mulher pode ressuscitar. 
 
O ESPÍRITO SANTO É AMOR ENTRE O PAI E O FILHO 
 
4. A missão redentora de Cristo continua-se na presença protectora 
do Espírito. “Quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará para toda 
a verdade.” (Jo 16,13). 
Estando a relação entre o Pai e o Filho no centro da Trindade, o 
Espírito Santo faz o Deus Trino presente na vida de cada cristão 
que se lhe abre ao amor, uma vez que “o amor de Deus está 
derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado” (Rm 5,5). 
5. O Espírito Santo é a síntese de Deus presente na vida de cada 
crente. Por isso, pode dizer-se com razão: “Não sabeis que sois 
templos do Espírito Santo que habita em vós?” (1Cor 3,16) 
Na força do Espírito Santo começou a construção do Reino de 
Deus. Compreende-se que São Paulo diga aos Romanos que só 
são filhos de Deus aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito 
Santo. Ele é a terceira Pessoa da Santíssima Trindade. 
6. Quem se deixa possuir pelo Divino Espírito Santo transforma-se 
completamente, cultiva a alegria, procura a perfeição, vive o amor 
fraterno e abre-se totalmente à comunhão plena na comunidade 
cristã. É o homem novo, o homem do Evangelho, o homem da 
verdade, da justiça e da paz. 
Agradecido a Deus Pai, vivendo em comunhão com Jesus Cristo, 
deixando-se possuir pelo Espírito Santo, o cristão celebra o 
mistério da Santíssima Trindade. 
Glória seja sempre dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
 
A todos os amigos e amigas, votos de uma abençoada semana. 
 
António Costa Pires 
P.S. O autor não segue o novo Acordo Ortográfico. 


