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Preparando o encontro 
Objetivo: Entender que Deus é Uno e Trino e que sempre está presente em nossa vida, seja 
como nosso Pai, como nosso irmão ou como Espírito de amor que nos dá forças. 
Ambiente: Bíblia, castiçal ou pires como suporte para 3 velas (que representam a Trindade), 
uma flor, uma pequena planta e uma caixa de fósforo para a dinâmica. 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO INICIAL (invocar a Santíssima Trindade com o canto:) 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo estamos aqui. 2x (duas vezes) 
Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui Senhor ao seu dispor. 
Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar te aclamar Deus Trino de amor. 
Todos se abraçam em sinal de comunhão com a Trindade Santa. 
 

 

 

Como pode três pessoas distintas formar um só 
Pessoa: A Santíssima Trindade: 
O Pai: Criador 
O Filho: Salvador 
O Espírito Santo: Santificador 
 

 
 
 
Recebemos a Santíssima Trindade no nosso batismo, pois 
somos batizados em nome do PAI do FILHO e do ESPÍRITO 
SANTO. 
 
 

 
Mistério da nossa fé... ao longo da nossa caminhada buscamos aprender 
sempre mais sobre esta divindade que é a Santíssima Trindade...  
 

5° encontro - SANTÍSSIMA TRINDA: Pai, Filho e Espírito Santo 
Marlos Matos 

 

Momento de acolhida e oração 

SANTÍSSIMA TRINDADE 
A comunidade perfeita, mistério de amor e fé. 
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Então o nosso olhar sobre este mistério vai ficando um pouco mais 
compreendido... se pensarmos em rosa por exemplo como alguns teólogos já 
pensaram para nos dar exemplos. 

A cor o cheiro e a forma de uma rosa não formam três 
rosas mais sim uma única rosa.  

 
 
 
 

E, também, se pensarmos em uma arvore: a raiz o 
tronco e as folhas não formam três arvores, mas uma 
única arvore.   
 

Assim também é a Santíssima 
Trindade, o Pai, Filho e o Espírito 
Santo, os três formam uma só 
pessoa, os três tem missões distintas 
no plano da salvação: o Pai cria, o 
Filho salva e o Espírito santifica. 
Quando o Filho está salvando o 
Espírito Santo e o Pai estão em união 

intima com Ele, quando o Pai cria, o Filho e o Espírito também estão intimamente 
em união com Ele, e quando o Espírito Santo está santificando o Pai e Filho 
também estão intimamente unidos com Ele.  
 
Tem um momento na bíblia que o Pai nos deixa muito 
claro esta linda união, onde a Santíssima Trindade 
aparece juntas... no momento do batismo de Jesus no 
rio Jordão, quando de uma nuvem sai a voz de Deus 
dizendo este é meu filho muito amado e o Espirito 
Santo através de uma pomba aparece  logo acima da 
cabeça de Jesus filho. 

SANTÍSSIMA TRINDADE 
A comunidade perfeita, mistério de amor e fé. 
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Só há um Deus, mas são três Pessoas. Com a dinâmica da caixinha de fósforos 
podemos entender melhor. 
Uma pessoa adulta (pai ou mãe ou pessoa responsável da família tira um palito 
da caixinha e pede-se para que olhem bem para o fósforo. 
- Então risca o fósforo e todos terão que ver quem chega primeiro: a luz, o calor 
ou o fogo, ok? Prestem bem atenção!". 
Risca-se o fósforo e espera um tempo para que todos se decidam qual dos três 
elementos chegou primeiro (cuidado para não queimar o dedo ou mão), pode 
fazer mais uma vez se for o caso. 
- Antes de continuar é preciso que todos respondam qual elemento chegou 
primeiro: a luz? o calor? ou fogo? 
 
- "Agora explicarei quem chegou primeiro. Não foi a luz! Não foi o calor nem o 
fogo. Os três chegaram ao mesmo tempo. No momento em que risquei o fósforo 
surgiu uma chama. Essa chama tem três jeitos de ser: luz que ilumina (mando 
alguém apagar a luz e depois acendo outro fósforo), calor que aquece (encosto 
minha mão e digo que está quentinho) e fogo que transforma (queimo um 
pedaço de papel que se transforma em cinzas). Vocês estão vendo? É uma 
chama só, mas tem três propriedades. Assim é a Santíssima Trindade: um só 
Deus com três jeitos de se manifestar. Ele se manifesta como Pai, Criador de 
tudo. Como Filho, que vem a nós, que nasce da Mãe do Céu, que morre e 
ressuscita por nós e assim nos redime, nos salva. Ele é o Espírito Santo que nos 
queima por dentro, nos transforma e nos santifica". 
 

 
Leitura do texto bíblico: João 3,16-18 

 

 
O que Jesus quer dizer para nós com essa Palavra? 
Conseguimos nos amar e amar uns aos outros como Deus nos ama tanto? 
Cremos verdadeiramente no amor de Deus por nós? 
Vivemos em comunhão familiar, uma união fraterna na família e na comunidade 
com a Santíssima trindade? 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 

Dinâmica - Fósforo 
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O que queremos dizer a Deus a partir do ensinamento que Ele nos deu? Cada 
um faça sua oração em silêncio e escreva uma oração bem bonita incluindo a 
Santíssima trindade. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

Procurar viver mais a união na família e na comunidade como a Santíssima 
Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo são unidos. 

 
 

Nesta próxima quinta-feira celebramos Corpus Christi. Corpus Christi. significa o 
“Corpo de Cristo”. Nesta festa se comemora a presença de Jesus Cristo na 
Eucaristia. Em cada Santa missa, os sinais do Pão e do Vinho se tornam 
misteriosamente o Corpo e o Sangue de Cristo. Uma das tradições de Corpus 
Christi é a procissão, os fiéis enfeitam as ruas com tapetes artesanais por onde 
as procissões vão passar. Os tapetes são feitos de serragem, flores, pó de café, 
tema etc. É o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão as 
nossas ruas. Infelizmente este ano não teremos procissões em nossa diocese 
devido as regras de isolamento social, mas procure saber em sua paroquia se 
terá um carro passando com o Santíssimo nas ruas e o horário para se 
acompanhar de casa com todo cuidado e proteção.  
 
O 
 

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo... Como era no princípio... (3 vezes) 
Todos fazem o sinal da cruz em si e uns nos outros. 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 

CORPUS CHRISTI 

Oração Final 


