
 

Catequese em Família – Santíssima Trindade 

Material: Computador ou um Tablet; 

Dinâmica: Primeiro passo, ler o texto proposto, em segundo, analisar as imagens propostas, e 

terceiro a tarefa de fazer e legendar um dos desenhos propostos. Por fim, um momento de 

oração em família. 

Textos: Quando fazemos o sinal da cruz, dizemos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Deus Pai é o criador de tudo o que existe, nos criou porque nos ama muito. Deus Filho é 

Jesus Cristo, filho de Deus, nascido de Maria, que veio ao mundo para nos  salvar. Morreu, mas 

ressuscitou. Deus Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo vive em nós 

para sermos mais santos, por isso Ele é chamado Santificador. Deus Pai é o Criador, Deus Filho 

é o Salvador, Deus Espírito Santo é o Santificador. O mistério da Santíssima Trindade é o maior 

de todos os mistérios de nossa fé.É o mistério de um só Deus em três pessoas . Pai. Filho e 

Espírito Santo. Assim , como se juntássemos 3 velas, elas formariam uma só chama; assim as 3 

pessoas da Santíssima Trindade formam um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito 

Santo é Deus, mas não são 3 deuses e sim  3 pessoas Divinas num só Deus. Em nosso Batismo , 

a Santíssima Trindade passa a morar em nós, pois somos batizados em Nome do Pai , do Filho 

e do Espírito Santo. 

    Embora não podendo explicar como é Deus, sentimos que Ele nos ama través de 3 pessoas. 

* Ele é o criador de tudo, razão de estarmos vivos 

   Jesus O chamava de Pai. 

* Ele se tornou um de nós, veio ser nosso irmão. 

   Foi chamado Jesus o Filho de Deus 

*Ele nos inspira e nos dá força para fazer o bem. 

  Como fez o Espírito Santo com os  apóstolos. 

- Mistério da Santíssima Trindade. Há um só Deus em 3 pessoas, que são Pai, Filho e Espírito 

Santo. 

- Mistério da Encarnação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que se fez gente e 

viveu  entre nós. 

- Mistério da Redenção, o amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nos salva, nos santifica. 

O Espírito Santo é a força do amor de Deus, agindo no mundo.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://encontrosdecatequese.blogspot.com/2018/05/santissima-trindade.html 



 

 

Imagem 1-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagem 2-  

 
 

Tarefa: Fazer um desenho representativo da Santíssima Trindade, utilizando a imagem dois 

fazendo um trevo de três folhas. 

 

Momento de Oração: Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente 

distintas, Pai, Filho e Espírito Santo; que dá o céu aos bons e o inferno aos maus, para sempre. 

Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e ao 

terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo mais que crê e ensina a Igreja Católica, Apostólica, 

Romana, porque Deus, verdade infalível, lho revelou. Nesta crença quero viver e morrer. 
 

Pai Nosso… 


