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Solenidade

SIRVAMOS A DEUS, UNO E TRINO

- Acender as velas do altar enquanto se canta o
refrão "Trindade amor..." nº 64.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs!  Com ale-
gria nos reunimos nesta solenidade da
Santíssima Trindade. Vamos celebrar nossa
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 co-
munidade de amor: "Pai, Filho e Espírito
Santo". Com alegria, cantemos.

02. CANTO
Deus Eterno, a Vós louvor... nº 869

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 conosco!
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 vocação. Peçamos à Trindade Santa
que nos perdoe e nos renove no mesmo
amor com que Ela nos acolheu no dia do
Batismo.
Deus Pai Criador... nº 1.138
- Durante o canto, aspergir o povo, renovando,
o compromisso batismal.
D. Deus Todo-poderoso, tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.



D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
C. Na alegria, celebramos esta Solenida-
de. Cantemos, glorificando o Deus Uno e
Trino.
Glória a Deus Trindade... nº 1.167

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mun-
do a Palavra da verdade e o Espírito
santificador, revelastes o Vosso inefá-
vel mistério. Fazei que, professando a
verdadeira fé, reconheçamos a glória da
Trindade e adoremos a Unidade onipo-
tente. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
Vosso Filho, na unidade do Espírito San-
to. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos atentamente a Palavra de
Deus. Que ela chegue ao nosso coração e
transforme nosso ser e nossas relações.

PRIMEIRA LEITURA: Pr 8,22-31

L.1 Leitura do Livro de Provérbios.

SALMO RESPONSORIAL: 8
Refrão: Ó Senhor, nosso Deus, como é
grande Vosso nome por todo o univer-
so!

SEGUNDA LEITURA: Rm 5,1-5

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

EVANGELHO: Jo 16,12-15

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Boa Nova... nº 308

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Celebrar a Solenidade da Santíssima Trin-
dade é banhar-se inteiramente no amor-
comunhão. É viver a comunicação perfeita
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três
pessoas distintas, mas um só Deus; um úni-
co amor, uma única comunhão.
- O livro dos Provérbios nos fala da Sabe-
doria de Deus, do desígnio divino que nos
elevou até Ele. Ela nos dá o sentido último
da Criação até a Redenção. O amor é a
porta do mistério. Ele deve ser vivido e com-
preendido com a fé e explicado pela inteli-
gência do amor.
- Somos inseridos na intimidade divina, lem-
bra-nos o Apóstolo Paulo. Nela vivemos
na unidade do amor, não como futuro, mas
já, agora: "O amor de Deus foi derramado
em nossos corações pelo Espírito Santo que
nos foi dado" (Rm 5,5). O amor que quer
morar em nós é o amor do Pai por seu Fi-
lho.
- Os simples e os sábios de coração sabem
compreender e falar do mistério de Deus.
Mistério, não porque esteja escondido de
nós, mas porque não somos capazes de
chegar a sua total profundidade. Certa vez,
Jesus lembrou-nos isto: "dando graças ao
Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocul-
tou estas coisas aos sábios e entendidos e
as revelou aos pequenos" (Mt 11,25). Mui-
tos pensadores e grandes santos da Igreja
souberam unir seu amor apaixonado pela
Santíssima Trindade à inteligência. Busca-
vam explicar a profundidade do amor e da
fé. Mesmo com toda profundidade, ainda
não é possível chegar a seu todo.
- Jesus despedindo-se dos Apóstolos, fala



do amor que enviará de junto do Pai, o Es-
pírito Santo. Mostra-lhes a força da unida-
de que existe entre o Pai e o Filho, unidade
que deverá reinar entre eles: "Tudo o que o
Pai possui é meu. Por isso, disse que o que
ele receberá e vos anunciará é meu". O Es-
pírito Santo é o que gera a vida e a unida-
de.
- Entre os cristãos e todas as pessoas, deve
reinar o amor mútuo. O mesmo amor que
circula na Santíssima Trindade deve circu-
lar em nossa vida, na comunidade e na Igreja
inteira. Ela nos chama a viver o mesmo amor
do Pai para com o Filho. Vivendo em Deus
Pai como o Filho na força do Espírito é re-
alizar o mistério entre nós. Este é expresso
na obediência e realização do Reino. Cele-
brar esta Solenidade é viver no amor da
Trindade que renova todas as coisas.

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. Renove-
mos a fé que da Igreja recebemos, em nome
da Trindade. Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, com o Espírito Santo,
façamos subir a Deus nossos clamores.
T.: Deus Uno e Trino, escutai nossa pre-
ce.
L.1 Que a Igreja seja no mundo testemu-
nha do amor da Trindade e permaneça sem-
pre atenta à 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 deste encontro colham frutos da paz, da
justiça e da fraternidade, rezemos.
L.2 Que os batizados em nome da Trinda-
de se integrem na família cristã e

aprofundem mais este mistério de amor, re-
zemos.
L.1 Que alimentemos nossa fé no Pai, por
Cristo, e recebamos com alegria o Espírito
de amor, rezemos.
L.2 Que as Assembleias das Foranias no
próximo sábado manifestem a comunhão e
a unidade de nossa Igreja Diocesana, reze-
mos.
D. Recebei, ó Deus, a oração que Vos diri-
gimos no Espírito de Jesus Cristo, Vosso
Filho e nosso Senhor. Amém.

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 lei-
gos (as) engajados na missão de anunciar o
Reino.
Quando esse tudo era nada... nº 876

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, coloquemo-nos em ado-
ração diante do nosso Deus Trindade. Ado-
remos e louvemos as maravilhas que, em
seu Plano de amor, Ele realizou por nós,
em Jesus Cristo.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro! Te
ofereço a minha vida! Como eu te amo!
C. No princípio Deus fez o universo, céus,
estrelas, aurora, luar. Neste espaço de gra-
ça e de cor, pôs o homem, unido à mulher,
para juntos viverem no amor. São imagens
vivas da criação de Deus. Participam de seu
poder criador.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro! Te
ofereço a minha vida! Como eu te amo!
D. Por Maria enviou-nos seu Filho. Viveu
entre nós como irmão, derrubando as bar-
reira do egoísmo, falsidade e da morte. Em
Cristo somos um só coração!
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro! Te
ofereço a minha vida! Como eu te amo!
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C. Ressurgindo, Jesus nos revela que o
amor é mais forte que a morte. Ele é o Cris-
to Senhor. Aquele que nos ensina a assu-
mir nossa cruz dia a dia. Seguir Jesus é as-
sumir sua missão de salvar, curar e libertar
os irmãos e irmãs.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!
Te ofereço a minha vida! Como eu te
amo!
D. De junto do Pai, enviou-nos o Espírito
Santo. Espírito de Sabedoria e Entendimen-
to; de Conselho e Fortaleza; Ciência, Pie-
dade e Temor de Deus. Nele temos ale-
gria em servir e amar.
Refrão: Trindade Santa...
C. Ao Vos louvar, Trindade Santa, procla-
mamos Vossa presença redentora em nossa
vida. Confiamos em Vós. Queremos viver
e testemunhar o Reino de justiça, amor e
paz.
Refrão: Trindade Santa...

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

14. ABRAÇO DA PAZ
C. Queremos paz em nossas famílias e co-
munidade. A paz reina na Santíssima Trin-
dade.  Ela elimina discriminação e desigual-
dades. Gera vida e amor. Busquemos esta
paz e a desejemos ao irmão.
Deus nos abençoe... nº 541

15. ORAÇÃO
D. Possa nos valer, Senhor Deus, a co-
munhão que Vosso Filhos nos revelou.
Ao proclamarmos nossa fé na Trinda-

Leituras para a Semana

2ª 2Cor 6,1-10 / Sl 97(98) / Mt 5,38-42
3ª 2Cor 8,1-9 / Sl 145(146) / Mt 5,43-48
4ª 2Cor 9,6-11 / Sl 111(112) / Mt 6,1-6.16-18
5ª Corpus Christi - Celebração Própria
6ª 2Cor 11,18.21b-30 / Sl 33(34) / Mt 6,19-23
Sáb.: 2Cor 12,1-10 / Sl 33(34) / Mt 6,24-34

de eterna e santa, e na Sua indivisível
Unidade, sejamos enriquecidos com os
dons do Espírito Santo. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém!

16. AVISOS
- Dia 20/06 celebramos a Solenidade de
Corpus Christi. Avisar a programação da
Paróquia e/ou comunidade.
- Dia 22/06 acontecerão as Assembleias
das Foranias. Estejamos em comunhão e
oração.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Servindo a Deus, Uno e Trino, vamos
em paz e o Senhor nos 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
Ó Deus vem conduzir... nº 882


