
 

 

 

EUCARISTIA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“ESPÍRITO SANTO É A VIDA DE DEUS EM NOSSO MEIO” 

DOMINGO DE PENTECOSTES  

                    

OBJETIVO: Mostrar que Deus, em sua infinita bondade, não queria que ficássemos sós. Por isso, 

nos manda seu Santo Espírito, afim de enxugar nosso pranto, e nos dar vigor para auxiliá-lo em 

sua missão. 

LEITURA – Jo 20, 19-23 

REFLEXÃO:  O Pentecostes cristão acontece em cumprimento à promessa  de Jesus, após sua 
ascensão aos céus quando enviou o Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos reunidos no 
cenáculo. É comemorado também o nascimento da igreja católica. 

Com a descida do Espírito Santo, os apóstolos animados pela Virgem Santíssima, 
venceram seus temores e, destemidos, proclamavam o Evangelho. 

É importante ressaltar que Maria tem especial importância em Pentecostes, e cabe lembrar 
que desde a cruz, antes de morrer, Jesus nos deu sua Mãe como nossa Mãe, e os discípulos já 
haviam acolhido Maria como Mãe desde a vida pública de Jesus, pois ninguém, senão ELA havia 
participado de toda a vida  de seu Filho, desde o momento da concepção até a ressurreição. 

Maria auxiliou os discípulos a perseverarem na fé e no acolhimento do Espírito Santo. 

O Pentecostes aconteceu assim: Um vento forte soprou... E pequenas chamas que 
pareciam como línguas de fogo apareceram sobre eles, os corações de todos se encheram 
de alegria e começaram a orar em línguas diferentes. 

Concluímos assim que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, 
é sentir a força que vem d'Ele, abrindo o presente  que Jesus nos entregou no Batismo. 

 

AGIR:. Reflitamos sobre o assunto, respondendo as questões abaixo: 

Atividade 1: O que comemoramos na Festa de Pentecostes? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Atividade 2: Preencha as lacunas, de acordo com Leitura dos Atos dos Apóstolos 2,1-11:  

Quando chegou o dia de _________________, os discípulos estavam todos _______________ 

no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte 
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_________________, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram 

______________como de fogo que se ________________e ________________ sobre cada um 

deles. Todos ficaram cheios do _________________ e começaram a falar em outras 

_____________, conforme o Espírito os _____________. 

Atividade 3: Encontre os 7 dons do Espirito Santo na caça palavras abaixo: 

FORTALEZA – SABEDORIA – CIÊNCIA – CONSELHO – ENTENDIMENTO –  

PIEDADE – TEMOR A DEUS 

 

MINHA ORAÇÃO:  Senhor agradeço por ter nos deixado o Espírito Santo para nos guiar, 

iluminar, proteger e dar coragem para continuar nossa caminhada. Amém. 

 

MEU COMPROMISSO: Rezar pela presença e proteção do Espírito Santo todos os dias. Pois, 

Jesus não nos deixou sozinho... Nos deixou um companheiro inseparável, onde quer que vamos, 

ele está junto de nós, protegendo e orientando, e para isto acontecer precisamos  orar e 

perseverar no caminho do Senhor, e assim este amigo poderá realizar grandes feitos em nossa 

vida.  


