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Solenidade

ANO NACIONAL DO LAICATO

“UNIDOS COM CRISTO E O PAI NO ESPÍRITO”

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs!  Alegres
reunimo-nos nesta Solenidade da Santíssima
Trindade, para celebrar nossa fé e nossa
vida. Alimentemo-nos da Palavra e do Pão
que Deus nos oferece. A festa de hoje é um
convite a contemplarmos o mistério da
Encarnação e da Redenção. O Deus da
nossa fé, que conduz a história da salvação
de toda a humanidade não é um Deus
isolado, é um Deus comunidade de amor:

Pai e Filho e Espírito Santo. Bem alegres,
iniciemos nossa celebração cantando.

02. CANTO
Deus Eterno, a vós... nº 869

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, estamos reunidos em
nome da Trindade Santa. 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
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Fomos batizados em nome da Trindade,
para vivermos nossa vocação à santidade.
Porém, nem sempre somos fiéis a esta
nossa vocação. Peçamos a Deus que nos
perdoe e nos renove no mesmo amor com
que Ele nos acolheu no dia do nosso
Batismo.
Eu confesso a Deus... nº 232



D. Deus de ternura e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza na feliz estrada da
vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
D. Alegres, por estarmos reunidos
celebrando a Festa da Santíssima Trindade,
louvemos ao Senhor cantando.
Glória a Deus nas alturas ... nº 254

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. As leituras bíblicas desta Festa da
Santíssima Trindade nos revelam o amor
incondicional e misericordioso de Deus. Por
isso somos felizes e contamos sempre com
a graça de Deus. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA:
Dt 4, 32-34.39-40

L.1 Leitura do Livro do Deuteronômio.

SALMO RESPONSORIAL: 32(33)
Feliz o povo que o Senhor escolheu 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 308

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Terminado o tempo pascal com a
Solenidade de Pentecostes, a liturgia celebra
a Santíssima Trindade. Proclamamos nos
santos mistérios que o Pai entregou o Filho
por amor ao mundo na potência do Espírito
Santo. No mesmo Espírito Eterno, o
ressuscitou dos mortos para nossa salvação.
- A Solenidade de agora é um modo que a
Igreja encontra para louvar, engrandecer e
adorar na proclamação exultante, o amor
sem fim da Trindade Santa. Não queiramos
explicar o mistério da Trindade, pois não é
para ser explicado, e sim, experimentado e
vivenciado. Essa festa traz ensinamentos
importantes para nossa caminhada de fé.
- Primeiramente, a festa da Santíssima
Trindade nos leva a meditar sobre a imagem
de Deus: Como é o Deus que nós
adoramos? Qual é a imagem que fazemos
Dele?
- As leituras nos dão respostas que podem
corrigir possíveis deformações na nossa
maneira de ver Deus. A primeira leitura
mostra-nos que Deus está sempre muito
perto de nós, falando conosco, sentindo
nossos problemas, intervindo para nos
ajudar: “Existe, por acaso, algum Deus
que tenha vindo para escolher uma nação
do meio das outras nações, com provas,
sinais, prodígios e combates? Com mão
forte e braço estendido, como o Senhor
fez no Egito, diante dos olhos de vocês”?
Nosso Deus não é um Deus distante, mas
um Deus próximo.
- Outro ensinamento da festa de hoje é que
nosso Deus é Família, é Comunidade: Pai e
Filho e Espírito Santo formam a



Comunidade da Trindade. Nosso Deus não
é um Deus solitário, mas um Deus solidário.
Na Criação, o Pai cria todas as coisas pela
força do Espírito, 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
entrega 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. Ela
é o melhor modelo de solidariedade,
unidade e comunhão entre as pessoas.
Portanto, nossas comunidades e nossas
famílias precisam aprender muito com a
comunidade da Trindade.
- A Trindade nos ensina ainda a denunciar
todo tipo de autoritarismo em nossas
famílias, comunidades, instituições públicas
ou privadas. Os cristãos que estão à frente
destas instituições precisam aprender cada
vez mais a exercer o seu ministério no espírito
da Trindade: espírito de comunhão, serviço,
harmonia, sem querer ser maior, nem mais
importante que ninguém. O Pai não é mais
do que o Filho, nem o Filho mais do que o
Espírito e nem o Espírito mais do que o Pai
e o Filho. Embora sejam distintas, as
pessoas da Trindade agem em perfeita
harmonia, formando uma perfeita unidade.
Que coisa maravilhosa para a nossa vida
de comunidade! Que exemplo belíssimo
para os que governam as nações! Na
Trindade não há diferentes escalões,
privilegiados e excluídos. Nela não há
comandantes e comandados. 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 e do

Filho e do Espírito Santo. Isto significa que
o Batismo nos introduz nessa Família
Trinitária. Daí São Paulo nos lembra hoje
que todos os que são guiados pelo Espírito
de Deus são filhos e herdeiros de Deus. Por
isso podemos clamar: "Abbá", ou seja,
Paizinho. Este clima filial e ao mesmo tempo
fraterno é que deve caracterizar nossas
comunidades cristãs dentro de um mundo
cheio de desafios.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos nossa fé, lembrando e
renovando a fé que da Igreja recebemos,
em nome da Trindade.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, na força do Espírito
Santo façamos subir até Jesus os clamores
do povo de Deus. Ele está sempre junto do
Pai, intercedendo por todos. Depois de cada
pedido responderemos: Deus Uno e
Trino, escutai nossa prece.
L.1 Pela Igreja de Cristo, para que seja no
mundo um testemunho vivo do amor da
Trindade, rezemos:
L.2 Para que as lideranças de nossas
comunidades, realizem seus trabalhos no
verdadeiro espírito de comunhão e unidade,
rezemos.
L.1 Por todos os batizados, para que se
sintam verdadeiramente integrados na
Família Trinitária e mergulhem cada vez
mais neste mistério de amor, rezemos.
L.2 Próximo dia 28 celebraremos a
Dedicação da Catedral, nossa Igreja mãe.
Que toda nossa Diocese: Bispos, padres,
seminaristas, religiosos (as), leigos (as),
vivam a fraternidade que nos ensina a
Trindade Santa. Rezemos.
L.1 De 01 a 05/06 será a semana do meio
ambiente. Para que nos conscientizemos da
necessidade de preservar os recursos
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naturais. Rezemos.
D. Recebei, ó Deus, a oração que Vos
dirigimos no Espírito de Jesus Cristo, Vosso
Filho e nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos com muita alegria as
nossas ofertas e dízimo. São expressões
de fé e gratidão à Santíssima Trindade que
inspira o nosso jeito de ser Igreja.
Ofertemos a caminhada de nossas
comunidades, a vida e missão de todos os
padres, religiosos (as), leigos(as) engajados
em nossas pastorais e movimentos.
Quando esse tudo era nada... nº 876.

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. A paz que desejamos para nossas
famílias e comunidades é a paz que reina
no seio da Santíssima Trindade. Paz que
elimina toda discriminação e desigualdade,
que gera vida e amor. Busquemos esta paz
e a desejemos aos irmãos.
Quero te dar a paz... nº 553

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 e testemunhar o Vosso
amor a todos os povos. Que o Vosso
nome seja conhecido como Deus de
amor e de compaixão. Que o amor
vença o ódio e a vingança em todos os

níveis da convivência humana. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

15. AVISOS
- Preparar a apresentação dos dons da
Solenidade de Corpus Christi.
- 02/06 - Peregrinação da Forania Mineira
à Catedral para celebrar os 60 anos da
Criação da Diocese. Estejamos unidos em
oração.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Vivendo a unidade e comunhão a
exemplo da Santíssima Trindade, ide em paz
e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

17. CANTO
Mais perto do meu Deus... nº 881

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


