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Atividades Especiais

Eu explico, Domingos. Deus
é um só! Ele é PAI e FILHO

e ESPÍRITO SANTO. E como
são os 3?

A união destas 3 pessoas
é a Trindade. Nenhuma das
3 pessoas é maior que a
outra. São diferentes,

mas formam um só Deus

Padre Bento, fale um pouquinho de
cada uma das pessoas da Trindade.

A 1ª pessoa é Deus-PAI, o criador.
Ele nos ama tanto que nos criou
com todos os dons, além de ter

criado todo o mundo.

A 2ª pessoa é Deus-FILHO. Jesus, nosso
grande amigo, é o salvador. Deus nos ama
tanto e quer nosso bem que enviou seu

Filho para a terra para nos
ensinar e nos salvar.

 A 3ª pessoa é o Deus–Espírito Santo.
Quando Jesus voltou ao céu, ele não
nos deixou sozinhos. Ele prometeu
o Espírito Santo que viria para ser
nossa força, nossa luz, nosso guia

para o caminho certo.



 Assim é nosso Deus. Um só em 3 pessoas.
Três grandes pRESENÇAS de amor sempre

em nossa vida.

Deus é um exemplo de amor para
as pessoas ficarem unidas,

não é, PADRE Bento?

 Isso mesmo, Domingos! a União de
Deus pode ser grande exemplo de
união das famílias, dos amigos, de 

todas as pessoas.

Cremos em Deus uno e trino, e somos
batizados em nome do Pai, do Filho e

do Espírito Santo.

Obrigado, Padre Bento! Agora entendi 
bem a Santíssima Trindade.

1 2 3 4
G R P T

9-8=    5-3=      2+1=
_____LO____ IA  AO  ___AI,  AO  FILHO 

  6-
E  AO  ES____Í_____ITO  SAN_____O, 

-6=  7- 5=     3- 0=
COMO  E___A  NO ____  ____INCÍ____IO 

10- 9=              13-10=
A____ORA  E  SEM_____RE.  AMÉM.

enigma matemático:
Descubra a frase abaixo, seguindo o enigma, e faça a oração.



é o sinal de jesus. na cruz ele nos 
salvou. é igualmente o sinal dos 
cristãos.

!



e na terceira cruz, sobre o coração, 
 lembramos do coração de Jesus e 
  pedimos que nosso coração seja 
           sempre bondoso.

isso mesmo, domingos. parabens! desta forma,
na primeira cruz, feita na testa, pedimos também
a proteção de nossa mente. na segunda cruz,
sobre os lábios, pedimos que de nossa boca só
                 saiam palavras boas. 

pelo sinal da 
 santa cruz

livrai-nos deus 
 nosso senhor

dos nossos
   inimigos

   padre, também tem as três
cruzinhas que fazemos na missa,
 antes da leitura do evangelho,
            que é assim:
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