
Preparar 03 velas grandes com os nomes escritos: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Durante o canto de ambientação três jovens 
com vestes brancas conduzem as velas colocando-as em local 
previamente preparado ou o quadro da Santíssima Trindade 
(onde houver). 

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Maria de Fátima de Oliveira - José Weber)
Ó Deus vivo, ó Trindade Santa, luz de nossa 
vida. Sois a nossa origem, sois o nosso fim a 
terra prometida. Glória a vós, louvor, honra, 
adoração. Ó Trindade Santa! (bis) 
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (José Alves)
1 - Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais. És 
pródigo de graças, ó Senhor. 
Glória ao Senhor, Criador para sempre! (bis)
2 - Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai; a morte 
que sofreste nos deu vida. 

3 - Bendito sejas Tu, Espírito de Deus, operas na 
Igreja a salvação.

3. Saudação
Presidente - Amados irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam todos bem-vindos! Celebrando hoje 
a Solenidade da Santíssima Trindade, somos 
convidados a vivenciar na comunidade reunida o 
Sagrado Mistério Pascal de Cristo. Nesta liturgia, 
destacamos a ação de um único Deus em três 
pessoas: O Pai que cria, O Filho que salva e o 
Espírito Santo que nos santifica. Envolvidos 
por tão grande mistério de amor, saudemos a 
Trindade Santa traçando sobre nós o sinal que 
nos identifica como cristãos. Em nome Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Presidente - Em comunhão com todos que hoje 
celebram o Dia do Senhor, trazemos presente a 
nossa vida feita de alegrias, tristezas, dificuldades 
e esperanças, e outros acontecimentos que 
marcaram a semana que passou. (Recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração humilde e arrependido, 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo e 
supliquemos a sua misericórdia (silêncio). 
Confiantes, peçamos perdão, cantando.
(Aurea Cândida Sigrist - Pe. Antônio Haddad) 
Eu canto a alegria, Senhor, de ser perdoado no 
amor. (bis) 
1 - Senhor, tende piedade de nós. 
2 - Cristo, tende piedade de nós. 
3 - Senhor, tende piedade de nós. 
Presidente - Deus rico em misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém. 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Deus Trindade por 
tão grande Mistério de amor, cantando o Hino 
do Glória. 
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12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus Pai que se revela e se 
comunica por meio de Cristo no Espírito Santo, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

Ou o canto n° 396 do Louvai ao Senhor.

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Reunidos como família, peçamos 
humildemente ao Deus Uno e Trino por nossas 
necessidades. A cada prece, rezemos: Deus da 
vida, ouvi-nos.
- Deus Uno e Trino, guiai a vossa Santa Igreja 
e seus pastores para que, unidos, anunciem a 
Boa-Nova do Evangelho, Caminho que nos leva 
à salvação. Nós vos pedimos.
- Deus Uno e Trino, concedei aos nossos 
governantes a vossa sabedoria para que cumpram 
seus mandatos segundo a justiça e a verdade 
proclamada no Evangelho do Vosso Filho Jesus. 
Nós vos pedimos.
- Deus Uno e Trino, abençoai todos os conselheiros 
das nossas comunidades para que possam ser 
sinal de união, comunhão e participação para a  
missão. Nós vos pedimos.
- Deus Uno e Trino, iluminai a Paróquia Santíssima 
Trindade de Linhares, e as Comunidades que 
celebram seu padroeiro, para que possam 
caminhar juntas, fortalecidas na fé e no 
testemunho do Ressuscitado. Nós vos pedimos.
- Deus Uno e Trino, tem piedade de todos os 
sofredores: doentes, famintos, sem tetos, sem 
salários, vítimas do descaso social, para que não 
percam as esperanças de alcançar um futuro 
digno para sobreviverem. Nós vos pedimos.
Presidente - Atendei ó Deus Uno e Trino os 
pedidos que vos apresentamos e aqueles que 
estão no silêncio de nossos corações. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Presidente - Nesta celebração, aprendemos que o 
amor, a união, a misericórdia e a paz, são valores 
vividos pelo Pai, Filho e Espírito Santo e que hoje 
devem estar presentes entre nós. Apresentemos 
ao Altar do Senhor os sinais que identificam a 
presença da Trindade na família, na comunidade 
e na sociedade. 
O Presidente convida a assembleia a proclamar as frases abaixo, 
ao final todos cantam.

Todos: 
- Quando pais e filhos se amam e se respeitam 
mutuamente.
- Quando equipes de serviço, pastorais, ministérios 
e associações caminham unidos na oração e na 
ação.

(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) - Deus Pai, vós 
mesmo nos revelastes vosso mistério sublime, 
vosso modo de ser. Mandastes ao mundo 
Jesus, que é verdade, e Espírito Divino, que é 
o santificador. Dai-nos a todos a graça de crer 
em vós como sois: um só Deus glorioso em três 
pessoas distintas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Maria de Fátima de Oliveira - Farid Habib) 
Escutemos, hoje e sempre, a Palavra do Senhor. 
Ele educa o seu povo na verdade e no amor.

7. Leitura do Livro dos Provérbios (8, 22-31)

8. Salmo Responsorial (8) (CD Festa Litúrgica I)
Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso 
nome por todo o Universo! (bis)
- Contemplando estes céus que plasmastes e 
formastes com dedos de artista; vendo a lua e 
estrelas   brilhantes, perguntamos: “Senhor, que 
é o homem, para dele assim vos lembrardes e o 
tratardes com tanto carinho?”
- Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de 
glória e esplendor; vós lhe destes poder sobre 
tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes:
- As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e 
as feras da mata; passarinhos e peixes dos mares, 
todo ser que se move nas águas.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (5, 1-5)

10. Canto de Aclamação (CD Festa litúrgica I)
Aleluia, 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.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (16, 12-15)

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Quando a Igreja, governantes e sociedade 
olharem, com os olhos do coração, o sofrimento 
e as necessidades dos pobres e excluídos. 
-  Q u a n d o  a  e d u c a ç ã o  é  v i s t a  c o m o 
responsabilidade de todos: pais, professores, 
catequistas, associações, ministros ordenados, 
leigos(as) e toda a sociedade.
- Quando todos os trabalhadores envolvidos na 
educação, educam para a vida presente e futura.
- Quando aprendemos a falar com sabedoria e a 
ensinar com amor.
- Quando entendemos que Igreja Sinodal significa: 
caminhar em comunhão com participação para 
a missão.
- Quando somos uma “Igreja em saída” 
missionária, com portas abertas para as diferentes 
realidades.
(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.

16. Canto das Oferendas (João Bento de Souza) 
1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós 
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos, 
vitórias são frutos da vida para o teu altar. 
Aceita estas nossas ofertas que fazemos com 
todo fervor. (bis) 
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço 
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno, 
que luta unido para se libertar.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Deus Uno e Trino, fonte 
de toda sabedoria, por todos os sinais de amor e 
comunhão presentes em nossa caminhada de fé.
(Pe. Zezinho) 
Em todo o universo: glória a Deus e no planeta 
terra: glória a Deus. Paz na ONU e no meu país 
e que a humanidade seja mais feliz. 
1 - Nós te adoramos e louvamos e te agradecemos 
e te suplicamos teu imenso amor de Pai vai nos 
ensinar a cultivar a paz. Tu que és o Filho de Deus 
vivo, tu que tens poder e majestade, piedade, ó 
Jesus, tira-nos da treva com a tua luz. Tu que vens 
do Pai e vens do Filho, tu que nos conduzes com 
ternura, brilhe em nós o teu amor, és o santo 
Espírito consolador. 

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!

18. Pai Nosso 
Presidente - Guiados pela Palavra de Jesus e 
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Presidente - Como filhos e filhas do Deus rezemos 
em silêncio pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Ir. Maria Luiza Ricciardi - Pe. Ronoaldo Pelaquim)
Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela 
vossa comunhão! Que esta mesa favoreça, 
favoreça nossa comunicação! 
1 - Contra toda tentação da ganância e do poder, 
nossas bocas gritem juntas a palavra do viver! (bis) 
2 - Na montanha, com Jesus, no encontro com o 
Pai, recebemos a mensagem: “Ide ao mundo e o 
transformai!” (bis) 
3 - Deus nos fala na história e nos chama à 
conversão: vamos ser palavras vivas proclamando 
a salvação! (bis) 
4 - Vamos juntos festejar cada volta de um irmão e o 
amor que nos acolhe, restaurando a comunhão! (bis) 
----------------------------------------------------------------
(Haydn - Roselene - Marcos)

1 - Deus eterno a vós louvor! Glória a vossa 
Majestade! Anjos e homens com fervor, vos 
adoram, Deus Trindade.
Cante a terra com amor! Santo, Santo é o Senhor. 
(bis)
2 - Pai Eterno, a criação que tirastes vós do nada, 
repousando em vossa mão um acorde imenso 
brada:
Quem me fez foi vosso amor, Glória a Vós, Pai 
Criador. (bis)
3 - Filho Eterno, nosso irmão, vossa morte deu-
nos vida, vosso sangue, salvação, toda a igreja, 
agradecida.
Louva, exalta a Vós, Jesus, Glória canta a vossa 
cruz! (bis)
4 - Deus Espírito, Sol de amor, procedeis do Pai, 
do filho. Vossos dons sempre mandais. A nós 
pobres que cantamos.
Santo, Santo é o Senhor Uno e Trino, Deus de 
amor. (bis)

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - A fé nos une 
convosco quando cremos em Vós e adoramos um 
só Deus em três pessoas divinas. Que a mesma fé 
nos garanta na terra vida digna de gente amada 
por Deus e vida feliz no céu. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. Catequese sobre a Santíssima Trindade
A Trindade é Una; não professamos três deuses, 
mas um só Deus em três Pessoas. Cada uma 
das três Pessoas é a substância, a essência ou a 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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com o ser humano. Na segunda leitura, Paulo 
destaca que, pela fé, as pessoas participam 
da vida nova no Espírito, obra do Senhor 
Ressuscitado. A experiência da fé possibilita viver 
a graça da salvação, o amor e o dom do Espírito. O 
amor e a graça de Deus, revelados em Cristo pelo 
Espírito, nos conduz a viver na paz e na esperança. 
A esperança fundamentada no amor e na graça 
de Deus fortalece-nos para enfrentar e superar as 
dificuldades e tribulações. O Evangelho ressalta o 
mistério da comunhão de Deus-Trindade: o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo. Durante a vida na terra, 
Jesus ensinou muitas coisas aos discípulos(as). 
Após sua morte e glorificação junto ao Pai, o 
“Espírito da Verdade” ajuda a compreender 
o sentido e a importância de Sua Palavra. O 
Espírito vem de Deus, a fonte de toda a verdade, 
e ilumina aqueles que continuam seu projeto de 
salvação. Ele revela a verdade de Jesus Cristo, sua 
encarnação, vida e ações solidárias em favor da 
humanidade. Sendo ele mesmo Deus, o Espírito 
é a verdade e permanece nas comunidades, 
orientando-as a seguir os ensinamentos e o 
caminho trilhado por Jesus. Celebrar um mistério 
tão grande, ao mesmo tempo tão próximo de 
nós, nos impulsiona a tomar decisões, diante de 
um mundo tão conturbado, no qual as relações 
humanas são frágeis e quebram-se facilmente. 
Muitas vezes por causa da falta de capacidade 
de conviver, de amar, de se doar, de viver em 
comunhão perdemos o rumo, a direção certa 
e colocamos projetos valiosos em risco. Sem 
essa dimensão maior de amor podemos perder 
de vista o sentido do ser cristão de verdade, ou 
seja, seguidor ou seguidora de Jesus Cristo. Que 
o jeito de amar das Pessoas Divinas nos ensine a 
formar famílias e comunidades fundamentadas 
no respeito e na compreensão das diferenças, na 
disposição de trabalhar em favor da fraternidade 
universal.

Leituras da Semana
2ª feira: 1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42
3ª feira: 1Rs 21,17-29; Sl 50; Mt 5,43-48
4ª feira: 2Rs 2,1.6-14; Sl 30; Mt 6,1-6.16-18
5ª feira: Gn 14,18-20; Sl 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
6ª feira: 2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131; Mt 6,19-23
Sábado: 2Cr 24,17-25; Sl 88; Mt 6,24-34
Domingo: Zc 12,10-11; 13,1; Sl 62; G1 3,26-29; Lc 
9,18-24

natureza divina. As pessoas divinas são distintas 
entre si pela sua relação de origem: o Pai gera; 
o Filho é gerado; o Espírito Santo é quem 
procede. Ou seja, ao Pai atribui-se a criação ao 
Filho atribui-se a Redenção e ao Espírito Santo 
atribui-se a Santificação. Resumindo, o mistério 
da Santíssima Trindade é o mistério central da fé 
e da vida cristã. Só Deus pode nos dar a conhecer, 
revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Pela 
graça do Batismo “Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo” somos chamados a compartilhar 
da vida da Santíssima Trindade, aqui na Terra na 
obscuridade de nossa fé e para além da morte, 
na luz eterna.

23. Breves Avisos

24. Bênção 
Presidente - Que o Pai, fonte de toda vocação à 
vida e ao amor, vos dê a paz. Amém.
- Que o Filho vos liberte de todos os perigos e torne 
vossos corações compassivos e puros. Amém.
- Que o Espírito Santo vos enriqueça com 
esperança, fé e caridade para que possais chegar 
felizes à vida eterna. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Como Povo de Deus peregrino enviado em 
missão, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

25. Canto Final (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.

Meditando a Palavra de Deus
A primeira leitura destaca que todo o universo é 
obra das mãos de um Deus sábio e providente. 
Antes de qualquer outra coisa, Deus criou a 
Sabedoria. “O Senhor me criou como primeira de 
suas tarefas”. Essa criatura sublime acompanha 
toda a obra da criação ao lado de Deus e “alegra-
se em estar com os filhos dos homens”. Assim, 
a Sabedoria aparece como a manifestação 
animadora e alegre da solicitude de Deus para 

Deus nos envia


