
- Acolher com carinho todos os participantes,
principalmente os visitantes.
- Ensaiar os cantos durante a semana.
- Preparar água para a aspersão e símbolos pe-
didos na Profissão de Fé.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem vindos, irmãos e irmãs!  Com ale-
gria nos reunimos nesta solenidade da
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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"PROTAGONISTAS DA SALVAÇÃO DE TODOS"

Santíssima Trindade. Vamos celebrar nos-
sa fé e vida, alimentando-nos da Palavra
de Deus.
Refrão: Ó Trindade, vos louvamos, Vos
louvamos pela Vossa comunhão. Que
esta mesa favoreça, favoreça nossa co-
municação.
C. A festa de hoje é um convite a contem-
plarmos o mistério da Encarnação e da Re-
denção. O Deus da nossa fé é um Deus
comunidade de amor: Pai, Filho e Espírito
Santo. Iniciemos nossa celebração, can-
tando.

02. CANTO
Deus Eterno, a Vós louvor... nº 899

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, estamos reunidos em
nome da Trindade. Que ela nos acolha e
nos marque mais uma vez pelo sinal da
nossa fé: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém!
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Salvador; o amor do Pai, o Criador, e a
comunhão do Espírito Santo, o Santificador



estejam sempre convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Fomos batizados em nome da Trinda-
de. Convidados a vivermos a santidade em
comunidade. Nem sempre somos fiéis a esta
nossa vocação. Peçamos à Trindade Santa
que nos perdoe e nos renove no mesmo
amor com que ela nos acolheu no dia do
nosso Batismo.
Deus Pai Criador... nº 182
(Durante o canto, aspergir o povo, renovando,
o compromisso batismal).

05. HINO DE LOUVOR
C. Na alegria de estarmos reunidos para
celebrar esta solenidade, cantemos, glorifi-
cando o Deus Uno e Trino.
Glória a Deus Trindade... nº 242

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus de compaixão e misericór-
dia, enviastes o Vosso Filho e
derramastes sobre nós o Espírito San-
to. Revelou-nos o Vosso mistério de
amor. Dai-nos a graça de crer e adorar
a Trindade Santa e viver a mística que
brota deste mistério. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos atentamente a Palavra de
Deus. Permitamos que ela chegue ao nosso
coração. Que transforme nosso ser e nos-
sas relações.

PRIMEIRA LEITURA:
Dt 4, 32-34.39-40

L.1 Leitura do Livro do Deuteronômio.

SALMO RESPONSORIAL: 32(33)
Refrão: Feliz o povo que o Senhor es-
colheu por sua herança.

SEGUNDA LEITURA: Rm 8, 14-17

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.

EVANGELHO: Mt 28, 16-20

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Boa Nova... nº 306

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A festa de hoje lembra um ponto central da
nossa fé: o Mistério da Santíssima Trinda-
de. Não queiramos explicar o mistério da
Trindade, ele deve ser experimentado e
vivenciado.
Deus se revela a nós Uno e Trino: Pai, Filho
e Espírito Santo. Três pessoas distintas
numa só: Deus. Não é para o nosso conhe-
cimento humano desvendar esse mistério.
Podemos, sim, nos saciar das riquezas que
jorram dele.
A festa da Santíssima Trindade nos leva a
meditar sobre a imagem de Deus: Como é
o Deus que adoramos? Qual é a imagem
que fazemos Dele?
 A primeira leitura mostra que Deus está
sempre muito perto de nós. Fala conosco,
Sente nossos problemas, intervindo para nos
ajudar: "Existe algum Deus que veio para
escolher uma nação do meio das outras na-
ções? Deu provas, sinais, prodígios e com-
bates? Teve mão forte e braço estendido,
como o Senhor fez no Egito, diante dos
olhos de vocês?"  Nosso Deus é um Deus
próximo.



Outro ensinamento da festa de hoje é que
Deus é Família, Comunidade: Pai, Filho e
Espírito Santo formam a Comunidade da
Trindade. É um Deus solidário: Na Criação
o Pai cria todas as coisas pela força do Es-
pírito, segundo a imagem do Filho. Na
Encarnação, o Pai envia o Espírito sobre
Maria e ela concebe o Filho em seu ventre.
No Batismo de Jesus, o Espírito O ungiu
enquanto se ouvia a voz do Pai: "Este é o
meu Filho amado...". Na cruz o Filho en-
trega o Espírito ao Pai. Na Ressurreição o
Pai ressuscita o Filho na força do Espírito.
Em Pentecostes o Pai e o Filho enviam o
Espírito Santo sobre a Igreja.
A Trindade é o modelo perfeito de vida
comunitária. Nossas comunidades e famíli-
as precisam aprender muito com a comuni-
dade da Trindade.
A Trindade nos ensina a denunciar todo tipo
de autoritarismo em nossas famílias, comu-
nidades e instituições públicas ou privadas.
Os cristãos, nestas instituições precisam
exercer o seu ministério no espírito da Trin-
dade: espírito de comunhão, serviço, har-
monia. Ninguém é maior, nem mais impor-
tante que ninguém. Pai, Filho e Espírito Santo
não são maiores entre si.
Que coisa maravilhosa para a nossa vida
de comunidade! Que exemplo belíssimo
para os que governam as nações! Na Trin-
dade não há diferentes escalões, privilegia-
dos e excluídos; Não há comandantes e co-
mandados, não há distinção entre antigas e
novas gerações. Tudo na Trindade é amor,
comunhão, harmonia e serviço à vida.
Jesus enviou seus discípulos em missão e
os mandou batizar em nome do Pai, do Fi-
lho e do Espírito Santo. Isto significa que o
Batismo nos introduz nessa família trinitária.
São Paulo nos lembra; os que são guiados
pelo Espírito de Deus são seus filhos e seus
herdeiros. Por isso podemos clamar: Abbá,

ou seja, Pai. Este clima filial e fraterno é que
deve caracterizar nossas comunidades cris-
tãs dentro de um mundo cheio de desafios.
Precisamos fazer brilhar o amor da Trinda-
de. Vivamos nossa vocação para a comu-
nhão na santidade. Ela brota do Batismo
que recebemos em nome da Trindade.
Nesta semana vamos descobrir o dia do
nosso Batismo. Recordaremos o dia em que
fomos batizados em nome da Trindade.

09. PROFISSÃO DE FÉ
(Entrar com  os símbolos do Batismo: água, óleo,
vela, veste branca, cruz)
D. Diante dos símbolos do nosso Batismo,
façamos a nossa profissão de fé. Lembra-
mos e renovamos a fé que da Igreja rece-
bemos, em nome da Trindade.
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, com o Espírito Santo
façamos subir até Jesus os clamores do povo
de Deus.
Todos: Deus Uno e Trino, escutai nos-
sa prece.
L.1 Que a Igreja seja no mundo testemu-
nha do amor da Trindade. Que ela perma-
neça sempre atenta na escuta da Palavra,
rezemos.
L.2 Que as lideranças das comunidades tra-
balhem no espírito de comunhão da
Santíssima Trindade, rezemos.
L.1 Que os jovens conheçam o único Deus
e distribuam os frutos da paz e do progres-
so, rezemos.
L.2 Que os batizados em nome da Trinda-
de se integrem na família trinitária. Que mer-
gulhem mais neste mistério de amor, reze-
mos.
L.1 Que alimentemos nossa fé no Pai e re-
cebamos com alegria o Espírito de amor,



Secretariado Diocesano de Pastoral Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177
Fax 3763.3104  -  E-mail: dsm.secretariado@gmail.com  /  Site: www.diocesedesaomateus.org.br

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br

rezemos.
D. Recebei, ó Deus, a oração que vos di-
rigimos no Espírito de Jesus Cristo, Vosso
Filho e nosso Senhor.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Nossas ofertas e dízimo expressam fé e
gratidão à Santíssima Trindade. Ofertemos
a caminhada de nossas comunidades, a
vida e missão dos padres, religiosos (as) e
leigos(as) engajados nas Santas Missões
Populares.
É grande o Senhor... nº 419

12. PAI NOSSO
D. "Tudo o que pedirdes ao Pai em meu
nome Ele vo-lo concederá". Na força do
Espírito Santo, rezemos:
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
C. Queremos paz em nossas famílias e
comunidade. A paz reina na Santíssima
Trindade.  Ela elimina discriminação e de-
sigualdade e gera vida e amor. Busquemos
esta paz e a desejemos ao irmão.
Deus nos abençoe... nº 544

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fonte de amor e de graça.
Pelo Batismo nos fizestes Vossos filhos
e filhas e nos mandastes anunciar a
Vossa Palavra. Que o Vosso nome seja
conhecido como Deus de amor e de
compaixão. Que o amor vença o ódio e
a vingança. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. O Senhor nos reuniu em comunidade.
Vamos para nossos lares e tenhamos uma
semana repleta de solidariedade. Assim nos
ensina a Trindade Santa. A bênção de Deus
desça sobre nós: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A Trindade nos guarde sob a sua prote-
ção e amor, hoje e sempre. Vamos em paz e
o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
Ó Deus vem conduzir... nº 912

Leituras para a Semana
2ª Tb 1, 3; 2, 1a-8 / Sl 111(112) / Mc 12, 1-12
3ª Tb 2, 9-14 / Sl 111(112) / Mc 12, 13-17
4ª Tb 3, 1-11a.16-17a / Sl 24(25) / Mc 12, 18-27
5ª Ex 24, 3-8 / Sl 115(116) / Mc 14, 12-16.22-26
6ª Tb 11, 5-17 / Sl 145(146) / Mc 12, 35-37
Sáb.: Tb 12, 1.5-15.20 / (Sl)Tb 13, 2-8 / Mc 12, 38-44


