
ENCONTRO 20  

O ESPÍRITO SANTO: DOM DE DEUS 

PREPARAR 

• Imprimir os cartões com os 7 dons: ciência, inteligência, conselho, 

fortaleza, piedade, sabedoria e temor de Deus. 

 

1. SINAL DA CRUZ 

 

2. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS  

Nada te perturbe, Nada te espante; 

Tudo passa, Deus não muda. 

A paciência tudo alcança; 

Quem a Deus tem, Nada lhe falta: Só Deus basta.  

Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. 

A Jesus Cristo segue, com grande entrega, E, venha o que vier, nada te 

espante. 
 

3. LEITURA - ATOS DOS APÓSTOLOS 2,1-11 
 

4. RESPONDER  

a. O que aconteceu no dia de Pentecostes? 

b. O que apareceu? 



c. O que o Espírito  permitia aos apóstolos? 

d. Quem residia em Jerusalém? 

e. Como reagiu a multidão diante do forte ruído? 

f. Quais perguntas as pessoas se faziam do forte ruído? 

g. Quem estava presente? 

h. O que eles ouviram? 

 (enviar as respostas para o catequista) 

 

5. MEDITAÇÃO - Ler as páginas 62 e 63 

 

6. SÍMBOLO - Cartões com os 7 dons: ciência, inteligência, conselho, 

fortaleza, piedade, sabedoria e temor de Deus. 

 

• Dons são qualidades que Deus nos dá. Sete é o número da perfeição, 

pois é a soma de três mais quatro. Três são as pessoas da Santíssima 

Trindade, quatro são os elementos do universo: água, terra, fogo e ar. A 

unidade SETE representa a totalidade e a perfeição cuja fonte é a 

TRINDADE. 

 

7. ORAÇÃO -  ver na página 64  

 

8. ATIVIDADE 

 Convide sua família para participar da atividade. Distribuir os cartões com os 

Dons do Espírito Santo entre eles. Pedir para que cada um leia o dom que 

está no cartão. Depois tente explicar com as suas palavras sobre o que você 

aprendeu sobre esse dom. 

9. CONTEMPLAÇÃO 

 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

 

 


