
Santíssima 

Trindade 

Hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade. 

Chama-se o mistério da Santíssima Trindade, 

porque é um bocadinho difícil de compreender: 

nós sabemos que só há um Deus. Mas Deus é 

composto por três pessoas: o Pai, o Filho, e o 

Espírito Santo. 

Jesus falou muitas vezes aos Apóstolos no Pai, 

que O enviou e que criou todas as coisas, mas 

também disse que quem conhece Jesus também 

conhece o Pai, porque são o mesmo Deus. 

Jesus também falou aos Apóstolos no Espírito 

Santo, que ficaria sempre com eles para lhes dar 

força e coragem para irem por todo o mundo 

ensinar o que Jesus lhes tinha ensinado. 

Jesus mandou aos Apóstolos que fossem por 

todo o mundo ensinar a sua palavra e batizar  

em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. 

E, sempre que nos benzemos, dizemos: em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Mas não se esqueçam nunca: SÓ HÁ UM 

DEUS. 



Leitura: Rom 8, 14-17 

Leitura da Epístola de S. Paulo aos 

Romanos 

Irmãos: 

Todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 

Deus não vos fez seus escravos, mas sim seus filhos, e por isso dizemos: 

“Abba, Pai”. 

O próprio Espírito Santo diz-nos, em união com o nosso espírito, que 

somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, 

herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo; se sofrermos com Ele, também 

com Ele seremos glorificados. 

Evangelho: Mt 28, 16 - 20 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia, em direcção ao 

monte que Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns 

ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes:  

- Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. Ide e fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-as a fazer tudo o que vos mandei. Eu estou sempre 
convosco até ao fim dos tempos.



Aqui encontras algumas frases para não te esqueceres do que é a 

Santíssima Trindade. Completa-as com as palavras que faltam, mas não te 

esqueças do mais importante: Só há um Deus, que é muito nosso amigo, e 

de quem nós também somos muito amigos. 

Só há um _____________.

Mas Deus é composto por __________  pessoas: 

O ________ , o ____________ (Jesus), e o _____________ Santo 

ESPÍRITO  PAI  DEUS       FILHO     TRÊS 

ESTA SEMANA, PARA VIVERES A SANTISSÍMA TRINDADE, PODES: 

     PEDIR AO PAI POR ALGUÉM QUE ESTEJA A PRECISAR DE AJUDA; 

     PEDIR AO FILHO QUE TE AJUDE A SERES MAIS COMO ELE; 

     PEDIR AO ESPÍRITO SANTO QUE TE DÊ FORÇA PARA FAZERES UMA 

COISA QUE DEVES FAZER E QUE TE CUSTA. 

MAS NÃO TE ESQUEÇAS : DEUS É SÓ UM 



No Domingo passado, 9 meninos da nossa Paróquia tiveram a festa da sua 

Primeira Comunhão. Foi uma festa linda e muito importante porque, a partir de 

agora, quando vierem à Missa, já podem comungar. 

Passam a participar em pleno na Eucaristia. 

Parabéns! Aqui fica uma fotografia tirada no fim da festa. 

Este domingo, um grupo de meninos da nossa catequese faz a sua Profissão 

de Fé. 

Parabéns a todos! 

Na próxima semana, os Xavierinhos mostram a fotografia da festa. 



 



 

 

 




