
   

 

EUCARISTIA (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:Ligue corretamente: 

(A) ESPÍRITO SANTO (  ) Cria coisas maravilhosas que devemos 

respeitar 

(B) PAI  (  ) Morreu por nosso amor e nos ensina a 

perdoar 

(C) FILHO (    ) Nos ilumina, nos orienta nas dificuldades e 

nos faz andar no bom caminho 

 

Tema a ser experenciado de 

01 a 07 de junho de 2020 



Atividade 2:Encontre as palavras em negrito 

 

 

Atividade 3:Vocês estão assistindo às missas aos domingos pelo facebook da nossa paróquia? 

Então vamos ao desafio!  

No início da missa nos saudamos lembrando as três pessoas da Santíssima Trindade.  

O Padre Ocimar diz: “A graça de Nosso Senhor ________________________________ o 

amor de _____________________________ e a comunhão do __________________________ 

estejam com cada um de vós. E nós respondemos:__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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.” 


