
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
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.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No início desta Celebração Eucarística, pe-
çamos a conversão do coração, fonte de re-
conciliação e comunhão com Deus e com os 
irmãos e irmãs (pausa).
- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos tornastes pobre para nos en-
riquecer, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que viestes para fazer de nós o vos-
so povo santo, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna.  
- Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos 
homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei 
dos céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós 
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças / por vossa imensa glória. 

/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado do mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, 
/ só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, nosso Pai, en-
viando ao mundo a Palavra da verdade e o Es-
pírito santificador, revelastes o vosso inefável 
mistério. Fazei que, professando a verdadeira 
fé, reconheçamos a glória da Trindade e ado-
remos a Unidade onipotente. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Pr 8,22-31)
Leitura do Livro dos Provérbios.
Assim fala a Sabedoria de Deus: 22“O Senhor 
me possuiu como primícias de seus cami-
nhos, antes de suas obras mais antigas; 23des-
de a eternidade fui constituída, desde o prin-
cípio, antes das origens da terra. 24Fui gerada 
quando não existiam os abismos, quando não 
havia os mananciais das águas, 25antes que 
fossem estabelecidas as montanhas, antes 
das colinas fui gerada. 26Ele ainda não havia 
feito as terras e os campos, nem os primeiros 
vestígios de terra do mundo. 27Quando prepa-
rava os céus, ali estava eu, quando traçava a 
abóbada sobre o abismo, 28quando firmava as 
nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abis-
mo, 29quando fixava ao mar os seus limites – 
de modo que as águas não ultrapassassem 
suas bordas – e lançava os fundamentos da 
terra, 30eu estava ao seu lado como mestre de 
obras; eu era seu encanto, dia após dia, brin-
cando, todo o tempo, em sua presença, 31brin-
cando na superfície da terra, e alegrando-me 
em estar com os filhos dos homens.” 
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

Semanário Litúrgico – Ano XXIII – Nº 26 – 22 de Maio de 2016 - Diocese de São José dos Campos – SP

Nova AliançaNova Aliança
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE

“A SANTÍSSIMA TRINDADE É UNIDADE, COMUNHÃO E PARTILHA”
Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje celebramos a solenidade da Santís-

sima Trindade, o mistério maior da nossa fé: um só Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho e 
Espírito Santo. Bendigamos o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. 

Acolhidos e amados pela Santíssima Trindade, iniciemos na alegria de filhos e filhas de 
Deus, cantando.



7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 8)
- Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vos-
so nome por todo o universo!
- 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 lembrar-
des 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.

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 5,1-5)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 1Justificados pela fé, estamos em paz 
com Deus, pela mediação do Senhor nosso, 
Jesus Cristo. 2Por ele tivemos acesso, pela fé, 
a esta graça, na qual estamos firmes e nos glo-
riamos, na esperança da glória de Deus. 3E não 
só isso, pois nos gloriamos também de nossas 
tribulações, sabendo que a tribulação gera a 
constância, 4a constância leva a uma virtude 
provada, a virtude provada desabrocha em es-
perança; 5e a esperança não decepciona, por-
que o amor de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Jo 16,12-15)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Divino, 
/ ao Deus que é, que era e que vem, / pelos 
séculos. Amém.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † 
segundo João.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
12“Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas 
não sois capazes de as compreender agora. 
13Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, 
ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não 
falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará. 
14Ele me glorificará, porque receberá do que é 
meu e vo-lo anunciará. 15Tudo o que o Pai pos-
sui é meu. Por isso disse que o que ele recebe-
rá e vos anunciará é meu”. 
- Palavra da Salvação! - Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Niceno-
-Constantinopolitano)
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, cria-
dor do céu e da terra, / de todas as coisas 

visíveis e invisíveis. / Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, / nasci-
do do Pai antes de todos os séculos: Deus 
de Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro, / gerado, não criado, con-
substancial ao Pai. / Por ele todas as coisas 
foram feitas. / E por nós, homens, e para nos-
sa salvação, desceu dos céus: 

(Todos se inclinam às palavras seguintes até e 
se fez homem,)

e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. Também por 
nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; / pa-
deceu e foi sepultado. / Ressuscitou ao tercei-
ro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos 
céus, / onde está sentado à direita do Pai. / E 
de novo há de vir, / em sua glória / para julgar 
os vivos e os mortos; / e o seu reino não terá 
fim. / Creio no Espírito Santo, / Senhor que 
dá a vida, / e procede do Pai e do Filho; / e 
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: / 
Ele que falou pelos profetas. / Creio na Igreja, 
una, santa, católica e apostólica. / Professo 
um só batismo para remissão dos pecados. / E 
espero a ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- (Introdução e conclusão pelo presidente da 
celebração)
- Manifestai, Senhor, o vosso amor!
1. Senhor, zelai pela Igreja para que persevere 
e ame incondicionalmente a missão, rezemos;
2. Senhor, enviai vosso Espírito sobre os agen-
tes de pastorais para que sejam obedientes e 
dóceis aos ensinamentos de vosso filho Jesus, 
rezemos;
3. Senhor, iluminai os leigos e leigas para que 
se comprometam com os valores do Reino, re-
zemos;
4. Senhor, amparai nossas famílias para que 
sigam firmes e não se percam nos caminhos, 
rezemos;
5. Senhor, acolhei nossos irmãos e irmãs faleci-
dos em Vossa casa e dai-lhes a plena felicida-
de, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
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 consa-



grados, / Nos tornemos templos vivos, / A vós 
sempre dedicados!

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso 
nome, santificai as oferendas de vossos servos 
e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO: O MISTÉRIO DA SANTÍSSIMA 
TRINDADE)
- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e 
Todo-Poderoso. Com vosso Filho único e o Es-
pírito Santo sois um só Deus e um só Senhor. 
Não uma única pessoa, mas três pessoas num 
só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a 
respeito de vossa glória atribuímos igualmente 
ao Filho e ao Espírito Santo. E, proclamando 
que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos 
cada uma das pessoas, na mesma natureza e 
igual majestade. Unidos à multidão dos anjos 
e dos santos, nós vos aclamamos, jubilosos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coisas e não 
cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, 
um sacrifício perfeito.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresenta-
mos para serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vos-
so Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos repletos do Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, e todos os santos, que não cessam de 
interceder por nós na vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a 
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto 
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa 
Francisco, o nosso Bispo Cesar, com os bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a 
confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.



“EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO”
A melhor escola onde aprendemos a ser cristãos é a celebração eucarística, a Missa, que se 

inicia e se conclui em nome da Trindade – em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo –, e isso 
se repete nos outros sacramentos.

Os versículos que a liturgia escolheu para este domingo fazem parte do discurso de despedi-
da de Jesus e tem como um dos temas explicar a função do Espírito Santo, que é conduzir os 
cristãos à “verdade completa”. O Espírito é essencialmente escuta, disponibilidade e ação. Essas 
características são como a carteira de identidade do cristão disposto a assumir o projeto do Reino 
de Deus.

A Trindade, sem perder a própria identidade, é unidade, comunhão e partilha.
Jesus, que é um com o Pai, partilha o que é seu com o Espírito, que por sua vez comunica e 

atualiza a todos nós que somos comunidade cristã.
A Bem-aventurada Elisabete da Trindade nos brindou com uma bela oração: “Ó meu Deus, 

Trindade que adoro… pacifica a minha alma; faz dela o teu céu, a Tua morada amada e o lugar do 
Teu repouso. Que eu não Te deixe jamais só, mas que eu esteja ali toda inteira, completamente 
vigilante na minha fé, toda adoradora, toda entregue à Tua ação criadora”.

Diác. Alexandre Magno de Andrade - Paróquia da Catedral de São Dimas

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Possa valer-nos, Senhor nosso 
Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao 
proclamarmos nossa fé na Trindade Eterna e 
Santa, e na sua indivisível Unidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, 
vossa assistência e vossa graça: dai-lhes saú-
de de alma e corpo, fazei que se amem como 
irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por 
Cristo, nosso Senhor.  
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. 
- Amém.
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe!
- Graças a Deus!

Cânticos: Hinário Litúrgico – CNBB

- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
1. Deus eterno a vós louvor! / Glória à 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 acor-
de 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 à 
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)

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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