
                                                    

                                                       

                                                        

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

     “Solenidade da Santíssima Trindade” 

                                                            

OBJETIVO: Refletir sobre o evangelho do domingo. “Glória ao Pai e ao Filho e ao Espirito Divino, 

ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém (Ap. 1,8). 

 

LEITURA: MT- 28,16-20. 

  

REFLEXÃO: “A Solenidade da Santíssima Trindade nos envolve em um mistério profundo: o amor. 

Muito já se tentou explicar este mistério. Ele, porém, é feito um poema: não se explica, sente-se. 

Deus é amor solidário e compassivo. O Pai tomou a iniciativa de nos amar, apesar de nossas 

fraquezas; ele nunca desiste de suas criaturas. O Espírito Santo é o vínculo perfeito deste amor. 

Ele nos impele na vida a viver com entusiasmo.  

Em Jesus o amor divino se plenificou em nós. Ele veio ao nosso encontro porque o amor é 

presença viva. Estamos falando de um amor de verdade.  Aquele que salva e jamais condena. 

Nada em nós é estranho a Deus. Seu amor por nós é incalculável. Trata-se de um amor que não 

se mede. Na verdade, não consegue explicações suficientes para se expressar o grande amor de 

nosso Deus por seus filhos. 

A trindade é o exemplo perfeito de comunicação que gera união, fraternidade, solidariedade 

para um mundo novo. Neste tempo tão incerto e obscuro que a humanidade atravessa, a comunhão 

perfeita da comunidade divina nos ensina a amar e a superar as indiferenças do mundo.”  

 

AGIR:  Após a reflexão responda as perguntas abaixo: 

 

Atividade 1:  Quantas pessoas há em Deus? 

R:____________________________________________________________________________ 

 

  

Tema a ser experenciado de 

 

24 a 30 de maio de 2021 
 

 



Atividade 2:  Como se chama esse mistério de um Deus em três pessoas? 

R: ___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 3:  Qual é a primeira pessoa da Santíssima Trindade?  

R:____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 4:  Em sua bíblia, no Novo Testamento, abra e leia as seguintes passagens: Mt 28.19 e 

Mt 3.16,17 

Após ler, copie abaixo a passagem que você acredita ter revelado pela primeira vez a Santíssima 

Trindade. 

R:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO: Ó Deus de compaixão e misericórdia, enviaste vosso filho Jesus, ao mundo e 

derramaste sobre nós o Espirito Santo, manifestando o maravilhoso mistério de vossa vida. Dai-

nos a graça de crer em vosso mistério de comunhão, adorá-lo e fazer de nossa vida uma busca de 

unidade e paz. Por Jesus nosso Senhor. Amém. 

 

 

MEU COMPROMISSO: Procurar no documento Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 248 

e 249 para nos aprofundarmos no conhecimento da nossa fé cristã...       

A pesquisa poderá ser feita pela internet para quem não tem o livro. 

Após ler, reflita e escreva o que mais lhe chamou a atenção.  

Meu entendimento... 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


