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SANTÍSSIMA TRINDADE: A PERFEITA COMUNHÃO

C. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Nela encontramos a comunhão
perfeita que é o ideal de toda comunidade
cristã. Que Senhor que nos dê a graça de
fazermos de nossas comunidades o lugar
da presença e manifestação de Deus. Que
nossas comunidades vivam a alegria, a
união, a paz e acolhida fraterna. Bem alegres, cantemos.
02. CANTO
Deus eterno, a vós louvor! ... nº. 869

01. MOTIVAÇÃO
C. Celebramos hoje a solenidade da
Santíssima Trindade: um só Deus em três
Pessoas. Deus não é solitário, mas comunhão de amor, que transborda de si mesmo,
criando, salvando e santificando. A Igreja
reunida em torno do altar é imagem desta
comunhão que brota de Deus e a Ele conduz.

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
D. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de
Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NOS PERDOA
D. Nossa vocação é para a santidade e a
estarmos em perfeita comunhão com Deus

e com os irmãos. Peçamos perdão porque
muitas vezes nos deixamos ser dominados
pelo egoísmo e não vivemos o amor e a
comunhão (silêncio).
Senhor, tende piedade de nós... nº 242
D. Deus, Pai de amor e de bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, ajuda-nos a viver na comunhão que
quisestes estabelecer conosco e nos conduza à vida eterna. Amém.

SEGUNDA LEITURA: 2Cor 13, 11-13

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus que nos faz participantes de sua divindade e pela vida plena
que Ele nos oferece.
Glória a Deus lá nas alturas... nº 251

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o Espírito
santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a
verdadeira fé, reconheçamos a glória da
Trindade e adoremos a Unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
C. Ouvindo com atenção a Palavra de Deus,
saberemos melhor quem Ele é e entenderemos melhor seu projeto de liberdade e vida
para todos. Acolhamos com carinho e respeito o que Deus vai nos falar.
PRIMEIRA LEITURA: Ex 34, 4b-6.8-9
L.1 Leitura do Livro do Êxodo.
SALMO RESPONSORIAL: Dn 3
Refrão: A vós louvor e glória eternamente!

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios.
EVANGELHO: Jo 3, 16-18
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia (2x)
Antífona do Lecionário

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Nesta Solenidade da Santíssima Trindade,
buscando vivenciar ainda mais a beleza de
Deus, celebramos a sua própria intimidade
de amor e vida a desabrochar dentro da
história da humanidade.
Como podemos deduzir da Palavra que
ouvimos, Deus é eminentemente relação.
Usando uma linguagem de hoje, podemos
dizer que Deus nunca age sozinho, ele só
trabalha em equipe. Ele mesmo é uma equipe
básica perfeita, formada por três pessoas:
Pai, Filho e Espírito Santo. Trata-se de uma
equipe tão coesa, tão unida que, mais do
que equipe, ela é uma verdadeira comunidade, a mais perfeita comunidade de vida e
ação que se possa imaginar. A perfeição de
seu amor unitivo é tão intensa que extravasa para dentro da história da humanidade
por ele criada.
De fato, Deus é assim. Ele mesmo faz questão de agir em parceria com seres humanos
por ele criados, a favor da qualidade de vida
destes mesmos humanos. Moisés teve imenso prazer de entender o sentido deste Deus
que se faz presença amorosa: "O Senhor
desceu da nuvem e permaneceu com
Moisés, diz a 1ª. leitura. E Moisés, por sua

vez, invocou o Senhor chamando-o de "misericordioso, clemente, paciente, rico em
bondade e fiel". Profundamente surpreso e
extasiado por sentir Deus assim tão próximo, Moisés curva-se até o chão, prostrase por terra e a ele confia um pedido: "Caminha conosco, Senhor! Perdoa-nos! Acolhe-nos como propriedade tua"!
Séculos mais tarde este pedido de Moisés
foi plenamente realizado, na pessoa do Filho Unigênito: "Deus enviou seu próprio Filho ao mundo, para que o mundo seja salvo
por ele", diz o Evangelho de hoje.
"Quem nele crê, não é condenado". Quem
confia nele plenamente e assume para valer
entrar em parceria (aliança) com ele em favor da qualidade de vida do mundo, este
terá também uma vida plenamente saudável. "Mas, quem não crê, já está condenado". Isto é, quem não confia e rejeita tal
parceria (aliança) entregando-se ao egoísmo, além de prejudicar os outros, mergulha
na própria insanidade e se autodestrói.
Por isso a liturgia hoje assim nos exorta,
através do Apóstolo Paulo, na 2ª leitura:
"Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia,
vivei em paz, e o Deus do amor e da paz
estará convosco". Por quê? Porque Deus é
assim: perfeição no amor, concórdia, paz.
Trindade eterna e santa em indivisível unidade: Santíssima Trindade, o modelo mais
perfeito de comunidade.
Que nada nos impeça de professar a verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade
e adorar a Unidade onipotente. Que possamos viver em nossa vida pessoal, comunitária e social, aquilo que Deus é em sua
essência.
09. PROFISSÃO DE FÉ:
D. Proclamar a fé na Trindade é buscar a
união e a superação dos conflitos que atin-

gem nossas comunidades e nossa sociedade. Conscientes, professemos a fé que queremos viver: Creio em Deus...
10. PRECES DA COMUNIDADE:
D. Com muita confiança no Deus Uno e
Trino elevemos a Ele as nossas súplicas e
clamores. A cada pedido digamos:
Santíssima Trindade, atendei-nos.
L. Pai Santo, concedei-nos o vosso Espírito Santo, porque não sabemos rezar como
convém. Para que ele venha em auxílio da
nossa fraqueza e reze em nós como vos
agrada, rezemos.
L. Filho de Deus, que pedistes ao Pai para
enviar o Espírito Consolador à vossa Igreja. Fazei que este Espírito de verdade permaneça conosco para sempre, rezemos.
L. Vinde, Espírito Santo, e concedei-nos
vossos frutos: caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, e também lealdade, mansidão, fé, modéstia, equilíbrio e
castidade, rezemos.
L. Pai todo-poderoso, que enviastes aos
nossos corações o Espírito de vosso Filho
que clama: Abá, meu Pai. Fazei que, guiados pelo mesmo Espírito, sejamos vossos
herdeiros juntamente com o Cristo, nosso
irmão, rezemos.
L. Cristo, que enviastes o Espírito
Consolador que procede do Pai para dar
testemunho de vós. Tornai vossas testemunhas o povo da paróquia de Santo Antônio
em São Mateus, que celebra no dia 13 o
seu padroeiro, rezemos.
D. Senhor, Deus misericordioso, rico em
graça e fidelidade, ouvi a oração da vossa
Igreja que se alegra pela contínua assistência do vosso Espírito. Por Cristo nosso
Senhor.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A festa da Santíssima Trindade nos

convida a celebrar a caminhada de nossas
comunidades. Ofertemos a Deus, juntamente com nosso dízimo e ofertas, os frutos de nossa vida em comunidade.
Quando esse tudo era nada... nº 876

nhe.
T. Graças a Deus!
17. CANTO
Ó Deus vem conduzir... nº 882

12. PAI NOSSO
D. Unidos ao Filho, pelo Espírito Santo,
rezemos ao Pai dizendo: Pai-Nosso...
13. ABRAÇO DA PAZ
D. Aspirando sinceramente as virtudes da
paz, união, fraternidade e da alegria,
saudemo-nos em Cristo Jesus.
Canto à escolha
14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fonte de amor e de graça.
O alimento da Palavra que recebemos
nesta celebração ajude-nos a viver a
mesma relação de amor presente na
comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
15. AVISOS
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes no conhecimento e no amor de
Deus, e de seu Filho, nosso Senhor Jesus
Cristo. Amém.
D. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso:
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém
D. Ide em paz e o Senhor nos acompa-

Leituras para a Semana
2ª 2Cor 1, 1-7 / Sl 33(34) / Mt 5, 1-12
3ª 2Cor 1, 18-22 / Sl 118(119) / Mt 5, 13-16
4ª 2Cor 3, 4-11 / Sl 98(99) / Mt 5, 17-19
5ª Corpus Christi - celebração própria
6ª 2Cor 4, 7-15 / Sl 115(116B) / Mt 5, 27-32
Sáb.: 2Cor 5, 14-21 / Sl 102(103) / Mt 5, 33-37

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

