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Equipe de Formação Olharzinho

Pentecostes

Prezados Responsáveis,

Anteriormente foi elaborada uma formação dedicada à Semana Santa, em
Preparação para a celebração da Páscoa.
Relembrando que no Domingo da Páscoa, celebramos a Páscoa do Senhor,
a Ressureição de Jesus, na qual somos chamados a uma vida nova em
Cristo Ressuscitado.

Com o Domingo da Páscoa, nossa Igreja iniciou um novo Tempo, chamado
de Tempo Pascal, no qual comemoramos com muita alegria durante 50
dias a ressurreição de Jesus, como se fosse um só dia de festa.
E o Tempo Pascal termina no Domingo de Pentecostes, que será tratado
nesta formação.

E o que significa Pentecostes?
É uma palavra que vem do grego e significa “quinquagésimo”. É o 50º dia
depois da Páscoa. É a solenidade da vinda do Espírito Santo!
A cor vermelha predomina na celebração de Pentecostes, pois está
associada ao fogo, símbolo do amor.

“Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se
fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam.
Então apareceram línguas como de fogo
que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios
do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o
Espírito os inspirava.” (At 2,1-4)

Através do Espírito Santo recebemos sete dons, que são: Sabedoria;
Piedade; Inteligência; Fortaleza; Ciência; Temor de Deus e Conselho.

Em Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, chegamos à plenitude do
Mistério Pascal e a Igreja então, impulsionada por esse Espírito Santo,
parte para a missão de levar o Evangelho para todo o mundo.
Também nós, que somos Templos, ou seja, morada do Espírito Santo,
somos convidados a sermos luz e a levar a mensagem do Evangelho, a
Palavra da Salvação, a todos.

Com isso, a presente formação contém atividades para que possam ser
realizadas em família, com o objetivo de explicar essa Celebração tão
importante vivida pela nossa Igreja!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!
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Dia 05 de Junho – Pentecostes

Olá crianças, estou aqui, o Paciollinho, de novo com vocês para
falar sobre Pentecostes.

E o que significa Pentecostes?
É uma palavra que vem do grego e significa “quinquagésimo”.
É o 50º dia depois da Páscoa. É a solenidade da vinda do
Espírito Santo!
A cor vermelha predomina na celebração de Pentecostes, pois
está associada ao fogo, símbolo do amor.

Vocês se lembram que no Domingo da Páscoa, celebramos a
Páscoa do Senhor, a Ressureição de Jesus, na qual somos
chamados a uma vida nova em Cristo Ressuscitado?

“Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam
todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um
barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa
onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de
fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava.” (At 2,1-4)

1) Vídeo: “História do dia de Pentecostes – Desenho Bíblico”

https://www.youtube.com/watch?v=JwOcTsSkPRE

2) Música Vem, Vem, Vem, Espírito Santo 

https://www.letras.mus.br/catolicas/1169104/

ATIVIDADES:

https://www.youtube.com/watch?v=JwOcTsSkPRE
https://www.letras.mus.br/catolicas/1169104/
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Dia 05 de Junho – Pentecostes

Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba! (cf. Lc 3,22)

Através do Espírito Santo recebemos sete dons, que são:
Sabedoria; Piedade; Inteligência; Fortaleza; Ciência; Temor de
Deus e Conselho.

Que maravilha, os dons do Espírito Santo são presentes de
Deus para nós!
Nossa gratidão a Deus pelo seu imenso amor!

Olha só abaixo o que significa, em resumo, cada um dos sete
dons do Espírito Santo:
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Leitura em voz alta  

Sequência de Pentecostes

“Espírito de Deus, 

enviai dos céus 

um raio de luz! 

Vinde, Pai dos pobres, 

dai aos corações 

vossos sete dons. 

Consolo que acalma, 

hóspede da alma, 

doce alívio, vinde! 

No labor descanso, 

na aflição remanso, 

no calor aragem. 

Enchei, luz bendita, 

chama que crepita 

o íntimo de nós! 

Sem a luz que acode, 

nada o homem pode, 

nenhum bem há nele. 

Ao sujo lavai, 

ao seco regai, 

curai o doente. 

Dobrai o que é duro, 

guiai no escuro, 

o frio aquecei.

Dai a vossa Igreja, 

que espera e deseja, 

vossos sete dons. 

Dai em prêmio ao forte 

uma santa morte, 

alegria eterna.     Amém.”1

1 Palavra do Senhor I-Lecionário Dominical A-B-C. Domingo de Pentecostes, Missa do Dia, 

Sequência, 228,229. 

https://br.pinterest.com/pin/208924870204585119/
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Coroa com o fogo do Espírito Santo

Nessa atividade a criança pode fazer um enfeite para colocar na cabeça,
tipo coroa, simbolizando a “língua de fogo” do Espírito Santo.

Instruções:
1. Imprima o modelo, conforme página seguinte.
2. Corte todas as peças.
3. Use os pedaços de chama como modelos para traçá-los em cartolina,
EVA, feltro ou outro tipo de papel/material, nas cores: vermelha, amarela e
laranja.
4. Corte os pedaços de chama e cole os pedaços juntos.
5. Pegue os modelos de retângulo e trace os pedaços maiores na cor de
sua escolha crianças e o pedaço menor no papel de construção
vermelho. Você vai precisar de três de cada.
6. Cole os pedaços menores nos pedaços maiores. Em seguida, cole as
peças montadas criando uma longa faixa.
7. Coloque a faixa na frente do seu filho e cole a chama no centro da faixa.
8. Enrole a faixa em volta da cabeça de seus filhos. Depois de ter o
comprimento desejado, use um par de clipes de papel ou um pedaço de
fita para segurar a forma. Em seguida, adicione cola para colocá-lo no
lugar.
Observação: Caso queira pode imprimir e colorir as peças também.

https://craftingthewordofgod.com/2013/07/06/the-day-of-pentecost/

https://craftingthewordofgod.com/2013/07/06/the-day-of-pentecost/
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Coroa com o fogo do Espírito Santo

Molde / modelo 1

Caso prefira, pode imprimir a “língua de fogo” do modelo 2, na página
seguinte, para montar a coroa. Fica à sua escolha!
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Coroa com o fogo do Espírito Santo

Molde / modelo 2

https://br.pinterest.com/pin/121667627424054009/

https://br.pinterest.com/pin/121667627424054009/
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Jogo da Memória – Sete dons do Espírito Santo:  

Sabedoria

Piedade

Inteligência

Fortaleza

Sabedoria

Piedade

Inteligência

Fortaleza
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Jogo da Memória – Sete dons do Espírito Santo:  

CiênciaCiência

Temor 

de Deus

Temor 

de Deus

Conselho Conselho

Observação: Para ficar mais alegre, pode colorir as figuras acima.
E que tal colorir de vermelho?
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Jogo da forca

A dica da palavra secreta do Jogo da Forca é:
É um DOM do Espírito Santo.

A resposta está na fala do Paciollinho. É o primeiro dom que ele fala.

Para quem nunca participou do jogo da forca, seguem as instruções:

O tamanho da palavra oculta (quantidade de letras) está representado pelos traços.

O jogador que tenta adivinhar a palavra deve ir dizendo as letras que podem existir

na palavra.

Cada letra que ele acerta é escrita no espaço correspondente. Caso a letra não

exista nessa palavra, desenha-se uma parte do corpo (iniciando pela cabeça, tronco,

braço direito, braços esquerdo…)

O objetivo é descobrir a palavra secreta antes que o bonequinho fique

completamente desenhado.

Foto obtida de: https://br.depositphotos.com/stock-photos/jogo-forca.html?qview=365778192

https://br.depositphotos.com/stock-photos/jogo-forca.html?qview=365778192
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Ponto a Ponto 

Ligue os números, começando pelo número 1 e descubra a figura.

A figura é um símbolo do Espírito Santo e está presente em várias
passagens da Bíblia.

https://br.pinterest.com/pin/63543044733773234/

https://br.pinterest.com/pin/63543044733773234/
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Imagem de Contemplação

• O que você está vendo nesta imagem?

• Quem são as pessoas na imagem?

• Consegue ver uma mulher? Quem é ela?

• Quando foi esse momento da imagem?

• O que te chama mais atenção?
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Desenho para colorir – Discípulos de Jesus e Nossa 
Senhora no Cenáculo no dia de Pentecostes

https://br.pinterest.com/pin/110408628356157712/

https://br.pinterest.com/pin/110408628356157712/

