
 

 

 

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“Deus enviou seu filho ao mundo para que o mundo seja salvo 
por ele” 

 

‘SANTÍSSIMA TRINDADE” 

 
 

OBJETIVO:Evangelizar vivendo em comunidade, com a Igreja Missionária alimentada pela palavra 
de Deus e pela Eucaristia participando na construção de uma sociedade justa e solidária em defesa 
da vida sem exclusões. 

 

LEITURA– Jo 3, 16-18 

 

REFLEXÃO:A fé em Deus Trindade nos leva a reconhecer a beleza e a profundidade da realidade 
humana. Deus é UM em três pessoas, mistério de amor e comunhão, perfeita unidade na 
diversidade. A comunidade humana encontrará a sua verdadeira realização à medida que buscar 
conviver numa relação de igualdade entre todos os seus membros, respeitando as diferenças. Pela 
fé tivemos acesso a essa revelação. Pela fé conhecemos a Deus e entramos na sua intimidade. O 
caminho que nos conserva na comunhão com Deus e com os irmãos é o da sabedoria. Ela é a 
primeira de todas as obras divinas, a que orienta o destino de tudo e de todos. Dessa relação íntima 
com Deus e com o próximo provém a paz, a perseverança nas tribulações e a firmeza no amor, 
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele nos dá a conhecer toda a verdade revelada 
em Jesus Cristo. Essa certeza nos faz assumir com convicção e destemor a missão de 
testemunhar, no meio deste mundo, o amor que torna possível a inclusão de todos os seres numa 
sociedade justa e fraterna, imagem e semelhança da Trindade Santa. 

 

AGIR – 

 

Atividade 1:Deus sempre existiu. E nós cremos que há um só Deus em três pessoas diferentes: o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo. A união dessas três pessoas chama-se Trindade.  Nenhum é maior 
que o outro, pois são três pessoas diferentes, mas que formam uma só. É uma comunidade de 
amor. 

O Pai é Deus. Ele nos criou e nos deu a vida porque nos ama. 

O Filho é Jesus Cristo, é Deus. Ele nasceu da Virgem Maria e nos ensinou o amor do Pai. 
Ele morreu e ressuscitou para nossa salvação. 

O Espírito Santo é Deus. Ele nos dá força para caminharmos sempre em direção do bem, 
na direção do Reino de Deus. 

Nós somos batizados em nome das três Pessoas Divinas e diferentes, mas é um só Deus. 
Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 Agora, complete: 

Tema a ser experenciado de 

 

01 a 07 de junho de 2020 
 

 



1 – O __________________________ . Ele nos criou e nos deu a vida porque nos ama. 

2 – O __________________________. Ele nasceu da Virgem Maria e nos ensinou o amor do Pai. 

3 – O __________________________. Ele nos dá força para caminharmos sempre em direção do 
bem e na direção do Reino de Deus. 

 

Atividade 2: Pegue um guardanapo ou pano de prato na mão e fale assim: 

- A Santíssima Trindade é como um guardanapo, só que deste jeito, com este nó! (escolhe uma 
ponta e dá um nó) 

- Tenho uma pergunta, este nó deixou de ser guardanapo? 

R: ___________________________________________________________________________ 

– Agora vou fazer mais um nó do outro lado (do outro lado faça um segundo nó), com este novo 
nó, eu posso dizer que continuo tendo um guardanapo na mão? 

R: ___________________________________________________________________________ 

– Então vou fazer mais um último nó! (para o terceiro nó conforme o tamanho do guardanapo pode 
se juntar as duas pontas que sobraram ou fazer um nó com o guardanapo inteiro para que o terceiro 
nó fique no meio. 

– Posso dizer que continuo com um guardanapo na minha mão? 

R: ___________________________________________________________________________ 

– Só que este guardanapo tem três nós, e nenhum deles é igual, reparem! 

– Cada um destes nós representa uma pessoa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é 
como este guardanapo, que mesmo com três nós continua sendo um único guardanapo! 

Pegue o guardanapo observe e lembre do que foi ensinado sobre a Santíssima Trindade. 

  

MINHA ORAÇÃO:“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e 
ofereço-vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos 
os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é 
ofendido.E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de 
Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.Amém. 

. 

MEU COMPROMISSO:Ser formadores de unidade, construindo a união e não a divisão em nosso 
meio. 

Mensagem : 

“Sendo uma comunhão de amor, Deus nos dá a plenitude de si mesmo e do seu amor. Tal como 
a Trindade, somos todos chamados a viver em comunhão.” 

 

 


