
Nº 2.168     (Ano C/Branco)      Santíssima Trindade                 22 de maio de 2016
Solenidade

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

DEUS SEMPRE SE DÁ A CONHECER

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje
celebramos a Solenidade da Santíssima Trin-
dade. É o mistério de amor de um Deus que
se revela e vem ao nosso encontro. Pela for-
ça de seu Espírito, continua entre nós e con-
duz-nos pelos caminhos da vida, rumo ao
Reino definitivo.
Refrão: Ó Trindade, vos louvamos, vos
louvamos pela vossa comunhão! Que esta

mesa favoreça, favoreça nossa comu-
nicação!
C. Estamos reunidos para celebrar o Deus
da vida, que é amor, família e comunidade.
Ele nos criou para a comunhão.
Coloquemo-nos diante de Deus, com o
coração aberto. Sejamos atentos ao que o
Senhor pede a cada um de nós. Iniciemos,
cantando.

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

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Queridos irmãos e irmãs sejam todos
bem vindos! Juntos iniciemos. Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
(pode ser cantado)
Todos: Amém.
D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Confiantes pela salvação oferecida por



Deus, em Jesus, cantemos, pedindo perdão.
Deus Pai e criador... nº 182
D. Deus todo-poderoso, tende compaixão
de nós, perdoai os nossos pecados e nos
conduzais até a vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Glorifiquemos ao Deus uno e Trino, can-
tando:
Glória ao Pai, glória ao Filho... nº 248

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nosso Pai, enviastes o Vos-
so Filho ao mundo e infundis em nós o
Espírito Santo, revelando-nos o Vosso
mistério de amor. Fazei que, professan-
do a verdadeira fé, reconheçamos a gló-
ria da Trindade e adoremos a unidade
onipotente. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos com atenção a Palavra de
Deus.

PRIMEIRA LEITURA:  Pr 8, 22-31

L. Leitura do Livro dos Provérbios.

SALMO RESPONSORIAL: 08(09)
Refrão: Ó Senhor nosso Deus, como é
grande vosso nome por todo o univer-
so!

SEGUNDA LEITURA:  Rm 5, 1-5

L. Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.

EVANGELHO: Jo 16, 12-15

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Solo: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espí-
rito Divino, ao Deus que é, que era e que
vem, pelos séculos. Amém.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Celebramos a Solenidade da Santíssima
Trindade. Essa festa deve despertar em nós
o desejo de conhecer esse Deus que vem
ao nosso encontro. Essa é, sobretudo, a
festa do amor. A Igreja nos convida a con-
templar o mistério inefável e insondável da
Trindade Santa! Mergulhar na profundida-
de deste mistério, é fazer a experiência da
imensidão do amor de Deus. Para se rela-
cionar conosco, quis se fazer família: como
Pai, Ele nos criou, como Filho nos redimiu
e, como Espírito Santo nos santifica.
Toda a vida da Igreja está impregnada pelo
Mistério da Santíssima Trindade. Não é para
pensar no incompreensível. Mas na reali-
dade mais profunda do nosso ser e do nos-
so agir. Aqui se trata da presença ativa da
Santíssima Trindade na História da Salva-
ção. Deus está presente e age sempre na
história do mundo e de cada um de nós. E
age como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao
Pai atribui-se a criação do mundo e do ho-
mem; ao Filho, a restauração ou salvação.
E ao Espírito Santo, a santificação ou
plenificação da vida. Ao nascermos somos
inseridos em Deus no Batismo em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo; e no fim
da vida, somos encomendados a Deus em
nome da Trindade. Ao iniciarmos e termi-
narmos o dia, fazemos o sinal da cruz em
nome da Trindade. Iniciamos os momentos
importantes da vida em nome de Deus Uno
e Trino. Qualquer celebração é iniciada e
terminada em nome da Santíssima Trinda-
de. Ora, se somos criados à imagem e se-
melhança de Deus, como homens e mulhe-
res, existe em cada um de nós algo do mis-



tério da Santíssima Trindade. A Trindade é
a carteira de identidade dos cristãos: no dis-
cípulo de Jesus deve estar refletida a face
de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A mar-
ca da Trindade pode ser identificada na co-
munidade cristã. Mesmo os que se desgar-
raram bastante, se sentem bem aceitos,
amados, valorizados; quando as alegrias e
as tristezas são partilhadas; quando as dife-
renças não são eliminadas em nome da uni-
dade, mas são consideradas um enriqueci-
mento. Percebe-se o sinal da Trindade nas
famílias onde há diálogo, amor, colabora-
ção. Nota-se o sinal da Trindade onde não
existe competição, dominação sobre os
outros. Mas prestação de serviço fraterno
para que todos se sintam amados.
Professar a fé na Santíssima Trindade, não
significa somente reconhecê-la, mas tomá-
la como modelo para nossa vida pessoal e
comunitária.
Quando traçamos sobre nós, o sinal da cruz,
invocando a Santíssima Trindade, podemos
ter certeza, que novos horizontes se abri-
rão para nós. O que nos parecer obscuro,
tornará claro! Viver a vida trinitária é fazer
a mesma trajetória de Jesus. É viver comu-
nitariamente, priorizando sempre os valo-
res do Reino!

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professamos juntos a nossa fé.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Por meio do Espirito Santo, o amor de
Deus foi derramado em nossos corações.
A cada prece, digamos:
Todos: Senhor, escutai nossa prece!
L.1 Pelo Papa, bispos e sacerdotes, para
que se deixem conduzir pelo Espírito na
busca e anúncio da verdade, rezemos.
L.2 Pelos cientistas e pesquisadores, para
que reconheçam nas maravilhosas leis da

criação "como é grande o nome do Senhor
por toda terra", rezemos.
L.1 Pelos doentes, encarcerados, pobres,
marginalizados e todos os que sofrem. Que
encontrem, através do nosso auxílio, a es-
perança no Pai do céu, rezemos.
L.2 Que nossa comunidade procure traba-
lhar mais em favor do mais abandonados,
rezemos.
L.1 Nossa Catedral celebra 27 anos de
Dedicação. Que Dom Paulo e a Diocese,
sejam sinais de unidade e vínculo de amor
pela Santíssima Trindade, rezemos.
D. A Vós confiamos, ó Deus, a nossa ora-
ção; Vós que por amor nos criastes, nos
remistes e continuamente nos santificais no
Vosso Espírito. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. ORAÇÃO DO ANO DA MISERI-
CÓRDIA
Senhor Jesus Cristo,/ Vós que nos
ensinastes a ser misericordiosos como o Pai
celeste,/ e nos dissestes que quem Vos vê,
vê a Ele./ Mostrai-nos o Vosso rosto e se-
remos salvos.
O Vosso olhar amoroso/ libertou Zaqueu e
Mateus da escravidão do dinheiro;/ a adúl-
tera e Madalena/ de colocar a felicidade
apenas numa criatura;/ fez Pedro chorar
depois da traição,/ e assegurou o Paraíso
ao ladrão arrependido.
Fazei que cada um de nós/ considere como
dirigida a si mesmo/ as palavras que dissestes
à mulher samaritana:/ Se tu conhecesses o
dom de Deus!
Vós sois o rosto visível do Pai invisível,/ do
Deus que manifesta sua onipotência,/ so-
bretudo com o perdão e a misericórdia:/
fazei que a Igreja/ seja no mundo o rosto
visível de Vós, seu Senhor,/ ressuscitado e
na glória.
Vós quisestes que os Vossos ministros/ fos-
sem também eles revestidos de fraqueza/
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para sentirem justa compaixão/ por aque-
les que estão na ignorância e no erro:/ fazei
que todos os que se aproximarem de cada
um deles/ se sintam esperados, amados e
perdoados por Deus.
Enviai o Vosso Espírito/ e consagrai-nos a
todos com a sua unção/ para que o Jubileu
da Misericórdia/ seja um ano de graça do
Senhor/ e a Vossa Igreja possa, com re-
novado entusiasmo,/ levar aos pobres a
alegre mensagem/ proclamar aos cativos e
oprimidos a libertação/ e aos cegos res-
taurar a vista.
Nós Vo-lo pedimos/ por intercessão de
Maria, Mãe de Misericórdia,/ a Vós que
viveis e reinais com o Pai e o Espírito San-
to,/ pelos séculos dos séculos. Amém!

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Queremos neste dia, oferecer nosso
Dízimo com alegria e muita gratidão pela
presença de Deus Uno e Trino em nossa
vida.
Quando esse tudo era nada... nº 906.

13. PAI NOSSO
D. Rezemos na alegria e fé. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Em Jesus que nos tornou todos irmãos,
saudemo-nos na paz do Senhor.
Canto a escolha.

15. ORAÇÃO
D. Deus nosso Pai, alimentados e for-
talecidos em nossa fé, nós Vos agra-
decemos pela vossa presença em nos-
sa vida e caminhada de Vossa Igreja.
Dai a todos nós, batizados, força e co-

Leituras para a Semana

2ª 1Pd 1, 3-9 / Sl 110(111) / Mc 10, 17-27
3ª 1Pd 1, 10-16 / Sl 97(98) / Mc 10, 28-31
4ª 1Pd 1, 18-25 / Sl 147(147B) / Mc 10, 32-45
5ª CORPUS CHRISTI - Celebração própria
6ª 1Pd 4, 7-13 / Sl 95(96) / Mc 11, 11-26
Sáb.: Jd 17, 20b-25 / Sl 62(63) / Mc 11, 27-33

ragem para continuarmos a missão que
Cristo nos confiou. Por Cristo Senhor
nosso. Amém!

16. AVISOS
Dia 26 é a festa de Corpus Christi. Preparar
bem a celebração.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos o Deus todo poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Ó Deus, vem conduzir... nº 911


