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Lição 2: Trindade: conhecendo a essência de Deus
A Trindade de Deus e a mistura homogênea
Três em Unidade: Pai + Filho + Espírito
Santo= UM SÓ DEUS. Sim, os três representam um Deus Único e soberano. Para
ajudar na compreensão do assunto, estaremos utilizando um conteúdo estudado na
Química que se enquadra para exemplificação da Trindade de Deus.
A química é a ciência que estuda a matéria, levando em conta a sua composição,
as reações e as transformações. As misturas fazem parte do estudo da química. E
podem ser homogêneas ou heterogenias.
Estas misturas são formadas por duas ou

Água e óleo. Mistura heterogênea líquida.

mais substâncias. O que
as diferencia é o fato de serem ou não
perceptíveis quando misturadas.
São heterogêneas as substâncias que
são perceptíveis na mistura e apresentam
mais de uma fase. Em sua grande maioria,
aparecem em estados físicos diferentes e
também podem ser separados através de
métodos físicos. São exemplos de misturas heterogêneas: água com óleo - mistura
heterogênea líquida; ouro e areia - mistura
heterogênea sólida.

Areia e Ouro. Mistura heterogênea sólida.

Continua...
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Lição 0: Continuação...
A mistura homogênea ocorre
quando duas ou mais substâncias se
fundem, tornando imperceptível e a
diferença entre elas. O aspecto é uniforme, como uma única fase. Neste
caso, as substâncias se dissolvem,
formando uma solução. São exemplos

Água e açúcar. Mistura homogênea líquida.

Desta forma, podemos utilizar do
conceito da mistura homogênea para
exemplificar o entendimento da Doutrina da Trindade. Temos Três substâncias em nossa mistura: O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Porém, entre eles
não existem diferenciações. A mistura
dos três formará uma solução homogênea e monofásica, ou seja, um
Único e Soberano Deus nos céus e na
terra. Nós servimos a Um Deus Todo
Poderoso, que tem inúmeras possibi-
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de misturas homogêneas: a água
com açúcar - mistura homogênea
líquida; o cadeado de latão (embora
não se consiga ver, o latão é feito a
partir de uma mistura entre cobre e
zinco) - mistura homogênea sólida; o
ar - mistura homogênea gasosa.

Cobre e latão. Mistura homogênea sólida.

lidades de nos demostrar o seu imensurável amor e sua grandeza incomparável. Tudo que Ele faz é perfeito.
“Ouça, ó Israel: O SENHOR, o nosso
Deus, é o único SENHOR.”, Dt 6.4.
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