
Preparar com antecedência um candelabro ou um recipiente 
com três velas grandes e bonitas, colocando-as em lugar 
de destaque. Dando início à Celebração, enquanto se canta 
suavemente o canto de ambientação acende-se as velas do 
Altar e do candelabro.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o (a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Zé Vicente) 
Abrirei meus lábios num canto de amor (bis). Ao 
Deus da plena vida, o meu louvor! (bis) Abrirei 
meus braços e meu coração (bis). Pra te acolher, 
ó minha irmã, ó meu irmão!(bis) Glória seja ao 
Pai e ao Filho, nosso bem!(bis) Glória ao Divino 
Espírito. Amém! (bis)
(Terminado o refrão/ canto, todos ficam em pé para o canto 
inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto inicial (Ir. Míria T. Kolling) 
1 - Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo 
cria; vossa mão que rege os tempos, antes deles 
existia. 
2 - Pai, da graça fonte viva, luz da glória de Deus Pai, 
Santo Espírito da vida, que no amor os enlaçais. 

3 - Só por vós, Trindade Santa, suma origem, todo 
bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. 
4 - Nós os filhos adotivos, pela graça consagrados, 
nos tornemos templos vivos, a vós sempre 
dedicados.

3. Saudação
Presidente - Celebrar o Mistério da Trindade 
desperta em nós, “povo reunido pela unidade 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, o desejo 
de nos abrir a tão grande Mistério. A iniciativa é 
sempre de Deus, que se manifesta, se revela e se 
dá a conhecer.  Imbuídos deste mistério de Amor, 
façamos o sinal de nossa fé, cantando. 
(D.R.)
1 - Em nome do Pai que nos criou, e do Filho que 
nos salvou e do Espírito Santo que nos une com 
amor. (bis) 
2 - Amém, amém, amém, amém, amém, amém, 
amém, amém, amém, para todo e sempre amém. 
(bis)
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Amados irmãos e irmãs em 
Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos! É com 
muito carinho que os acolhemos para celebrar o 
Senhor Ressuscitado, no Mistério da Santíssima 
Trindade. Nesta Solenidade somos chamados a 
reavivar o nosso compromisso batismal de ser 
reflexo da Trindade em meio a um mundo tão 
desumanizado, sendo sinais de comunhão, de 
partilha, de solidariedade e esperança. Vamos 
trazer presente neste momento, os fatos e os 
acontecimentos da semana (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa 
Presidente - A Solenidade da Santíssima Trindade 
é o momento especial de refletirmos sobre 
a nossa vida em comunidade. Em silêncio, 
pensemos em nossas faltas e omissões (silêncio). 
Arrependidos, supliquemos a misericórdia do 
Pai, cantando.
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8. Leitura do Livro do Deuteronômio (4, 
32-34.39-40)

9. Salmo Responsorial (32) 
(CD Festas Litúrgicas I - Ano B)
Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua 
herança. (bis)
- Reta é a Palavra do Senhor, e tudo o que Ele 
faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, 
transborda em toda a terra a sua graça.
- A Palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de 
seus lábios, as estrelas. Ele falou e toda a terra foi 
criada, Ele ordenou e as coisas todas existiram.
- Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o 
temem, e que confiam esperando em seu amor, 
para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los 
quando é tempo de penúria.
- No Senhor nós esperamos confiantes, porque 
Ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em 
vós nós esperamos!

10. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (8, 14-17)

11. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas I - Ano B)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, 
ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. 
Amém.

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (28, 16-20)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - Professando a verdadeira fé, 
reconhecemos a glória da Trindade, rezando. 
Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade 
Presidente - Conduzidos pela Palavra de Jesus 
e iluminados pelo Espírito Santo, elevemos 
confiantes nossa oração ao Pai, cantando: Ó 
Senhor, escuta nossa prece. (O.D.C.)

- Senhor, fortalecei a caminhada de unidade do 
Papa Francisco com os Ministros Ordenados 
e todo o Povo de Deus, para que a Igreja seja 
um campo fecundo pela ação da Vossa Sagrada 
Palavra, celebrada e vivida. Nós vos pedimos.
- Senhor, guiai todos os conselheiros, equipes 
de serviços, pastorais, ministérios e movimentos 
de nossa Igreja, para que possam ser sinais de 
unidade entre si e com toda a comunidade. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, abençoai os irmãos e irmãs das 
Paróquias: Santíssima Trindade, de Linhares e 
Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, 

(Paulo Sérgio Soares)
Solo: Senhor, Servo de Deus, que libertastes a 
nossa vida, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa 
fraqueza, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, Filho de Deus, que Vos tornastes 
obediente, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Presidente - Deus de amor, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao nosso Deus, Uno 
e Trino, pela vivência desse amor Trinitário em 
nossa caminhada, cantando.
(Grupo Capella) 
Glória, glória, glória, glória.
1 - Glória à Deus lá nas alturas, paz na terra a 
seus amados! A Vós Louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados!
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos!
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai!
4 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor!
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, Senhor, 
com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, nosso 
Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade 
e o Espírito Santificador, revelastes o Vosso 
inefável mistério. Concedei 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.

(Preparar uma bonita entrada do Lecionário, ladeado com velas.) 

7. Entrada do Livro da Palavra 
(Ir. Míria T. Kolling)
1 - A Palavra de Deus é uma festa, nós queremos 
ouvi-la de novo. Este Livro sem par nos atesta: 
“Deus escuta o clamor do seu povo!” 
Vamos juntos cantar, celebrando o que Deus fez 
e faz para nós. A Palavra é o amor nos falando; 
com amor ouviremos sua voz. 
2 - A Palavra de Deus como festa, a lutar nos ajuda 
e convida. Seu refrão repetido está nesta: “Vim a 
vós para dar-vos mais vida!”

Deus nos fala

Nossa resposta
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de Itaguaçu, que celebram a  festa seus(as) 
padroeiros(as), para que, pela força do Vosso 
Santo Espírito, continuem atuando como 
presença viva do Vosso Filho Jesus. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pelas famílias 
enlutadas, pelos dizimistas, pelos aniversariantes, 
pelos falecidos e por todos os motivos que 
queremos rezar neste dia os quais estão no 
silêncio dos nossos corações. Nós vos pedimos.
Presidente - A Vós confiamos, ó Deus, a nossa 
oração, Vós que por amor nos criastes, nos 
remistes e continuamente nos santificais no Vosso 
Espírito. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - (Permaneçamos em pé). A Igreja é 
a imagem terrena da Santíssima Trindade, 
Templo Vivo do Espírito Santo. Por meio dos 
carismas, serviços, pastorais, movimentos, 
equipes e ministérios, o Espírito Santo capacita 
a todos na Igreja para o bem comum, a missão 
evangelizadora e a transformação social, em vista 
do Reino de Deus. Apresentemos ao Altar do 
Senhor nossas vidas, no compromisso de colocar 
em prática a missão que recebemos no batismo. 
De mãos estendidas para o altar, cantemos. 
(Casimiro Nogueira)
Nossa oferta na Trindade Santa de nossas 
vidas, talentos e bens apresentemos pra que as 
consagrem Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 
Nossa oferta na Trindade Santa de nossas vidas, 
talentos e bens ofereçamos em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

17. Canto das Oferendas (Casimiro Nogueira)  
1 - Quando esse tudo era nada, só três pessoas 
havia, numa comunicação de amor, em total e 
perfeita harmonia. Uma doou-se na Criação, a 
outra doou-se na Encarnação e a terceira se doa 
e trabalha na Igreja por nossa santificação.
Nossa oferta na Trindade Santa de nossas 
vidas, talentos e bens apresentemos pra que as 
consagrem Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 
Nossa oferta na Trindade Santa de nossas vidas, 
talentos e bens ofereçamos em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
2 - Temos que ser solidários. Saber nossos bens 
partilhar, tal qual o amor Trinitário, que se doa 
no comunicar. O Pai doou-se no Filho, o Filho se 
deu a nós por amor. E ao Espírito Santo no Pai e 
no Filho prestemos o nosso louvor.

18. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus por participarmos 
de tão grande Mistério de Amor, que nos toca 
e nos transforma em pessoas novas, cantando.  

(Frei Luiz Turra) 
1 - Glória a Deus Trindade que “primeiro nos 
amou”. Deus comunidade que em Jesus se 
revelou. 
Viver e conviver em comunhão glória, glória, 
aleluia, eis a nossa vocação. 
2 - Glória ao Filho Amado que do Pai vem anunciar. 
Grande “Boa-Nova” para os homens libertar. 
3 - Glória ao Santo Espírito que o mundo renovou. 
Vem e ensina a todos o que o Cristo nos falou.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

19. Pai Nosso
Presidente - Reafirmando nosso compromisso de 
viver em união, rezemos a oração que Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz 
Animador(a) - Para chegar à paz, o caminho é a 
solidariedade vivida a partir do sentimento de 
responsabilidade fraterna, “em Cristo, somos 
todos irmãos”. Rezemos em silêncio pela paz.

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(Ir. Neiva Fiorenti - Ir. Maria de Castro) 
1 - A Trindade redime a história com Maria, 
mulher companheira. Toda a Igreja renova o 
vigor, anunciando a mensagem primeira. Com 
Jesus encarnado redime, e o Batismo concede a 
fé. Salve Cristo que chama e envia a vivermos o 
Reino de Deus. 
Aquele que era Jesus Cristo ontem! Aquele que 
é Jesus Cristo hoje! Aquele que vem: Jesus Cristo 
sempre! A Ele glória e louvor eternamente! 
2 - A Trindade santifica a história, pois o Espírito 
Santo a conduz. Confirmados em nosso Batismo, 
na esperança sejamos a luz. Com Maria fiel 
disponível, caminhemos para a união, acolhendo 
os carismas diversos, promovendo unidade aos 
cristãos. 
3 - A Trindade acolhe a história por Deus Pai é 
amor sem medida. Devolvendo nossa identidade 
ao perdão e ao amor nos convida. Dá-nos Pai, 
testemunho do amor, que o mundo nos veja: 
cristãos, com Maria, a Mãe em Caná, vinho novo 
nos faz mais irmãos.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, 
alimentados e fortalecidos em nossa fé, nós Vos 
agradecemos pela Vossa presença em nossa vida 
e na caminhada de Vossa Igreja. Dai a todos nós, 
batizados, força e coragem para continuarmos a 
missão que Jesus nos confiou. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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Meditando a Palavra de Deus 
Os discípulos do Reino são batizados “em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. Em nome 
de, significa que  suas vidas trazem a marca da 
Trindade Santa e, por ela, devem ser plasmadas, 
modeladas. Sua existência  assume uma dimensão 
nova, transcendente, conferindo-lhe a dignidade 
de filhos e filhas de Deus. O Batismo  em nome 
da Trindade comporta exigências precisas para 
os discípulos. A primeira delas consiste na vida 
em comunidade, inspirada no modelo trinitário. 
Com a Trindade, os discípulos aprendem a se 
respeitar mutuamente, a ajudar uns aos outros, 
sem espírito de competição. Ninguém se sente 
superior aos demais. Pelo contrário, cultiva o 
espírito de colaboração e de integração. Assim 
como a comunhão da Trindade resulta do amor, 
da mesma forma a união da comunidade dos 
discípulos. O egoísmo é banido, varrido, do 
coração dos irmãos de fé, pois o perdão e a 
reconciliação falam mais forte. A gratuidade é 
marca característica do amor cristão; os discípulos 
fazem o bem, sem nada esperar em troca. O 
ideal trinitário leva os discípulos a se precaverem 
quanto tudo causa desunião: fofocas, intrigas, 
invejas, competições, inimizades e tantas outras 
armadilhas para o ideal cristão da unidade. Viver 
desunido é uma das muitas negações da fé. Viver 
na direção contrária, a fé é professada na busca 
de união de corações e na pluralidade em todos 
os sentidos, por causa da Trindade. Senhor Jesus, 
que a profissão de fé na Trindade transforme a 
nossa existência, reforçando em nós o desejo de 
vivermos em comunidade de fé e de amor.
(Do Livro: Dia a dia nos passos com o Jesus - Ano B - Jaldemir        

Vitório, SJ)

Leituras da Semana
2ª feira: Sf 3,14-18; Rm 12,9-16b; Is 12,2-6; Lc 1,39-56
3ª feira: Tb 2,9-14; Sl 111; Mc 12,13-17
4ª feira: Tb 3,1-11a.16-17a; Sl 24; Mc 12,18-27
5ª feira: Ex 24,3-8; Sl 115; Hb 9,11-15; Mc 14,12-
16.22-26
6ª feira: Tb 11,5-17; Sl 145; Mc 12,35-37
Sábado: Tb 12,1.5-15.20; Tb 13,2-8; Mc 12,38-44
Domingo: Gn 3,9-15; Sl 129; 2Cor 4,13; 5,1; Mc 3,20-35

23. Breves Avisos

24. Refletindo o Mistério da Santíssima 
Trindade (Ler para a assembleia)

Em nossa experiência de fé, às vezes achamos 
ter encontrado respostas suficientes, que 
experimentamos tudo o que havia para 
experimentar, que vivemos tudo o que havia para 
viver. Cabe lembrar que nem toda experiência 
de fé toca o mesmo mistério. Para alguns, é um 
sentimento forte que até faz vibrar; para outros 
uma ideia muito clara a respeito do sentido da 
vida; em outros casos, um encontro profundo na 
oração. Mas, na verdade, existe uma hierarquia 
das verdades da fé e precisamos ser guiados 
até ela, aliás, precisamos que ela venha como 
que “de fora” até nós. Voltando ao nosso tema, 
“o mistério da Santíssima Trindade é o mistério 
central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus 
em Si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os 
outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É 
o ensinamento mais fundamental e essencial na 
‘hierarquia das verdades da fé’ “. E para dizer 
mais, “toda a História da Salvação não é senão 
a história do caminho e dos meios pelos quais 
o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito 
Santo, Se revela, reconcilia Consigo e Se une aos 
homens que se afastam do pecado”.
Com o Catecismo da Igreja Católica podemos 
afirmar sem medo que é “o mistério de Deus 
em Si mesmo”. O Catecismo ainda diz: “A missão 
do Espírito Santo na liturgia da Igreja é preparar 
a assembleia para encontrar-se com Cristo; 
recordar e manifestar Cristo à fé da assembleia; 
tornar presente e atualizar a obra salvífica de 
Cristo por seu poder transformador e fazer 
frutificar o dom da comunhão na Igreja”.

25. Bênção
Presidente - Que o Deus Uno e Trino, fonte de 
toda vocação à vida e ao amor, vos dê a paz e vos 
abençoe. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- “Que o Espírito da Verdade vos conduza à 
plena verdade. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe”. Graças a Deus.

26. Canto final (Coral Sant’Ana)
1 - Nome dulcíssimo, nome de amor! Tu és o 
bálsamo, à minha dor... 
Em ti minh’alma se refugia... Ave Maria, Ave 
Maria. (bis) 
2 - Nome dulcíssimo, nome sem par! O mundo 
em júbilo, vem te louvar... 
Tu és o êxtase da alma pia... Ave Maria, Ave 
Maria. (bis) 

Deus nos envia


