
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE
“COM O PAI, NO FILHO E PELO ESPÍRITO!”  

 Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais este nosso encontro de amor, fé e esperança na casa do 
nosso Deus uno e trino! A Santíssima Trindade é a síntese do amor-comunhão. Foi Jesus quem nos 
revelou este mistério de amor incondicional pois, através dele, Deus Pai se manifestou a nós na natu-
reza humana e nos enviou seus dons através de seu Santo Espírito. Celebrar o mistério da Santíssima 
Trindade é celebrar a certeza do amor de Deus em nós e por nós, pois Deus, em sua magnitude, é a 
fonte que nos dá a vida, é o amor que nos liberta, é o “sopro” que nos santifica para a missão. Iniciemos.

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
1. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais. / 
És prodígios 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!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- 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).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus, nosso Senhor.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós.

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 gló-
ria. / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de 
Deus Pai. / Vós que tirais o pecado do mun-
do, / tende piedade de nós. / Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
/ Vós que estais à direita do Pai, tende pie-
dade de nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, 
o Senhor, / só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, 
/ com o Espírito 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 (Ex 34,4b-6.8-9)
Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias: 4bMoisés levantou-se, quan-
do ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, 
como Senhor lhe havia mandado, levando 
consigo as duas tábuas de pedra. 5O Senhor 
desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, 
e este invocou o nome do Senhor. 6Enquan-
to o Senhor passava diante dele, Moisés gri-
tou: “Senhor, Senhor! Deus misericordioso e 
clemente, paciente, rico em bondade e fiel”. 
8Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão 
9e, prostrado por terra, disse: “Senhor, se é 
verdade que gozo de teu favor, peço-te, ca-
minha conosco; embora este seja um povo de 
cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos 
pecados e acolhe-nos como propriedade tua”.  
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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7. SALMO RESPONSORIAL (Cânt.: Dn 3,52. 
53.54-55.56 (R/. 52b))
- A vós louvor, honra e glória eternamente!
- Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. 
- Sede bendito, nome santo e glorioso.
- No templo santo onde refulge a vossa glória.
- E em vosso trono de poder vitorioso.
- Sede bendito, que sondais as profundezas. 
- E superior aos querubins vos assentais. 
- Sede bendito no celeste firmamento.

8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 13,11-13)
Leitura da Carta de Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios.
11Irmãos: Alegrai-vos, trabalhai no vosso aper-
feiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concór-
dia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz 
estará convosco. 12Saudai-vos uns aos ou-
tros com o beijo santo. Todos os santos vos 
saúdam. 13A graça do Senhor Jesus Cristo, o 
amor de Deus e a comunhão do Espírito San-
to estejam com todos vós.  
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

09. EVANGELHO (Jo 3,16-18)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 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!

16Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Fi-
lho unigênito, para que não morra todo o que 
nele crer, mas tenha a vida eterna. 17De fato, 
Deus não enviou o seu Filho ao mundo para 
condenar o mundo, mas para que o mundo 
seja salvo por ele. 18Quem nele crê, não é con-
denado, mas quem não crê, já está condena-
do, porque não acreditou no nome do Filho 
unigênito.”  
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo Niceno-Constantinopolitano)
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, 
criador 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, consubs-
tancial ao Pai. / Por ele todas as coisas foram 

feitas. / E por nós, homens, e para nossa sal-
vação, desceu dos céus: 

(aqui todos se ajoelhem)
e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. 

(aqui todos se levantem)
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pi-
latos; / padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou 
ao terceiro 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 glo-
rificado: / 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 feita pelo presidente 
da celebração)
1. Deus Pai, Todo-Poderoso e eterno, em 
nome de vosso Filho enviai sobre a Igreja, na 
pessoa do Papa, dos bispos e de todo o clero, 
o Espírito Consolador, para que a conserve na 
unidade do amor, rezemos.
- Santissima Trindade, ouvi-nos!
2. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, 
para que anunciem o Evangelho a todos os 
povos e os batizem em nome do Pai e do Fi-
lho e do Espírito Santo, confirmando-os na fé 
e fortalecendo-os na missão, rezemos. 
3. Senhor, vinde em auxílio de todos os que 
são perseguidos pela tua causa, para que 
nunca desanimem e continuem sendo ardo-
rosos anunciadores do Teu reino de amor e 
paz, rezemos.
4. Pai, dai a todos conhecerem que vós, o Ver-
bo e o Espírito Santo, sois um só Deus, para 
que vivam na fé, na esperança e na caridade 
e anunciem a todos a boa-nova da salvação, 
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.

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 



- Receba o Senhor por tuas mãos este sa-
crifício para a glória do teu nome para o 
nosso bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Senhor, nosso Deus, pela invocação do vosso 
nome, santificai as oferendas de vossos ser-
vos 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 
Espírito Santo sois um só Deus e um só Se-
nhor. Não uma única pessoa, mas três pes-
soas num só Deus. Tudo o que revelastes e 
nós cremos a respeito de vossa glória atribu-
ímos igualmente ao Filho e ao Espírito San-
to. 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 apresen-
tamos 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 dis-
cípulos, 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 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vin-
da, 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 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos recon-
cilia convosco e concedei que, alimentando-
-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tor-
nemos em Cristo um só corpo e um só espí-
rito.
- 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 bis-
pos 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 
dispersos 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
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- 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-



COMUNICAR ESPERANÇA E CONFIANÇA
O Mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nos 

pode dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. A Encarnação do Filho 
de Deus revela que Ele é o Pai Eterno, e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que Ele 
é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em 
nome do Filho e pelo Filho, revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único. “O Espírito 
Santo procede do Pai enquanto fonte primeira e, pela doação eterna deste último ao Filho, 
do Pai e do Filho em comunhão.” Pela graça do Batismo, somos chamados a compartilhar 
da vida da Santíssima Trindade, aqui na terra, enquanto igreja caminhante, e para além da 
morte, quando adentrarmos na igreja triunfante. A nossa fé católica é a que venera o único 
Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem as separando, 
pois uma é a pessoa do Pai, outra, a do Filho, outra, a do Espírito Santo; mas uma só é a di-
vindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inseparáveis naquilo que são, da mesma forma, 
o são naquilo que fazem.Fonte: Catecismo da Igreja Católica: 261-267)
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LEITURAS DA SEMANA:

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.
- Deus vos abençoe e vos guarde. 
- Amém.
- Ele vos mostre a sua face e se compadeça 
de vós. 
- Amém.
- Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua 
bênção. 
- 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.

vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- 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 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo 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.
- No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-
-vos com um sinal de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu San-
gue permanece em mim e eu nele. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(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 acorde 
imenso brada: / Quem me fez foi vosso amor, 
Glória a vós, Pai Criador. (bis).

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Possa valer-nos, Senhor nosso 
Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao 
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