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Nº 2683 – ANO A – BRANCA
10º DOMINGO DO TEMPO COMUM – SANTÍSSIMA TRINDADE, solenidade - 7/6/2020

DEUS NOS REÚNE

5. ATO PENITENCIAL

1. ACOLHIDA

Dir.: Diante da Trindade Santa, reconhecemos
que somos pequenos diante de tanta graça e
misericórdia. Com o coração contrito, peçamos perdão. (Instantes de silêncio).

2. INTRODUÇÃO

Dir.: Tende compaixão de nós, Senhor.

Anim.: A Solenidade da Santíssima Trindade
abre-nos para a segunda parte do Tempo
Comum. Jesus Cristo revela que Deus é
Uno e Trino – Pai e Filho e Espírito Santo,
um dos grandes mistérios da nossa fé! Ao
revelar isso nos convida a participar de Sua
vida e a ter intimidade com Deus.
A Trindade é uma perfeita e harmoniosa
comunidade, um com o outro formam tudo
o que é necessário. Assim também devemos
ser! Em comunidade somos capazes de tornar
possíveis muitas coisas que sozinhos não
teríamos condições de realizar.
As três pessoas da Santíssima Trindade
eternamente convivem e eternamente se
amam, são a fonte da vida do universo e
com amor eterno amam as suas criaturas.
Por isso, com alegria fraterna iniciemos nossa
celebração cantando.

TODOS: Porque somos pecadores.

3. CANTO DE ABERTURA: 75 (CD 2) / 76(CD 2)

6. GLÓRIA: 200 (CD 12)/ 201

4. SAUDAÇÃO INICIAL

7. ORAÇÃO

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Oremos (pausa): Deus Pai, Vós nos revelastes vosso mistério sublime, vosso
modo de ser. Mandastes ao mundo Jesus,
que é a verdade, e o 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, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o
amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito
Santo esteja com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

Dir.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
TODOS: E dai-nos a vossa salvação.
Dir.: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão
de nós perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
TODOS: Amém.
Dir.: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.
Dir.: Cristo, tende piedade de nós.
TODOS: Cristo, tende piedade de nós.
Dir.: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

– Senhor, abençoai com saúde e discernimento a vida de nosso Arcebispo Dom
Frei Dario Campos, que no próximo dia 09
comemora aniversário natalício, nós vos
pedimos.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Ex 34,4b-6.8-9

– Senhor, derramai sobre nossas autoridades públicas e pessoas constituídas em
dignidade, os dons do Espírito Santo para
que possam promover ações de igualdade,
justiça e paz, nós vos pedimos.

9. SALMO RESPONSORIAL: Dn 3, 52.5355.56
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.

– Senhor, abençoai as famílias que formam
a nossa comunidade, para que busquemos
ser como a Trindade Santa em respeito e
amor, nós vos pedimos.
Dir.: Atendei Senhor, por seu amor e misericórdia, as nossas necessidades e pedidos
que vos apresentamos. Por Cristo, Senhor
nosso. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 2Cor 13,11-13

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino,
ao Deus que é, que era e que vem, pelos
séculos. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS 416 (CD 2) / 417
RITO DA COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Jo 3,16-18

17. PAI NOSSO

Dir.: O Senhor esteja convosco!

Dir.: Como irmãos nos unimos nessa oração
que entrelaça toda a humanidade. Rezemos
todos juntos: Pai Nosso...

TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

TODOS: Glória a vós, Senhor!

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo para a prevenção
da Covid-19)

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde
a Reserva Eucarística está cuidadosamente
depositada no sacrário. Abre a porta do
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de
adoração. Com reverência pega a âmbula
que contém a Sagrada Reserva Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte para a
distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis.
Terminada a distribuição, leva a Sagrada
Reserva até o sacrário.)

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Elevemos a Deus as nossas preces e
com confiança, digamos:
Senhor, ouvi-nos e atendei-nos!
– Pela Santa Igreja e seus Ministros. Senhor,
fortalecei com a vossa sabedoria a unidade
da Igreja e a caridade dos nossos ministros
ordenados, nós vos pedimos.
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19. COMUNHÃO 509 (CD 2) / 541 (CD 11)

Dir.: A alegria do Senhor seja a vossa força.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

20. RITO DE LOUVOR

TODOS: Graças a Deus.

(O dirigente motiva a comunidade a expressar
os seus louvores e, depois, canta-se um
salmo ou canto bíblico.)

24. CANTO DE ENVIO 653 (CD 4)/ 666 (CD 2)

21. ORAÇÃO
25. LEITURAS DA SEMANA

Oremos (pausa): Senhor, 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.

2.ª-feira: 1Rs 17,1-6 Sl 120(121)
1-2.3-4.5-6.7-8 (R/. cf. 2)
Mt 5,1-12
3.ª-feira: 1Rs 17,7-16 Sl 4,2-3.45.7-8 (R/. 7) Mt 5,13-16
4.ª-feira: 1Rs 18,20-39 Sl 15(16),
1-2a.4.5 e 8.11 (R/. 1)
Mt 5,17-19

DEUS NOS ENVIA

5.ª-feira: Dt 8,2-3.14b-16a Sl 147
(147B),12-13.14-15.1920 (R/. 12) 1Cor 10,16-17
Jo 6,51-58

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

6.ª-feira: 1Rs 19,9a.11-16 Sl 26(27),
7-8a.8b-9.13-14 (R/. 8b)
Mt 5,27-32

Dir.: Com a graça e a força da Santíssima
Trindade, peçamos que Deus nos abençoe:

Sábado: 1Rs 19,19-21 Sl 15(16),
1-2a e .5.7-8.9-10
(R/. cf. 5a) Mt 5,33-37

Dir.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: Ele está no meio de nós.
Dir.: Deus vos abençoe e vos guarde.
TODOS: Amém.

ORIENTAÇÕES

Dir.: Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.

w Antes do início da celebração propiciar à
assembleia um momento de silêncio e oração
pessoal, cantando um refrão contemplativo.

TODOS: Amém.

w Na procissão de entrada, pode-se levar um
ícone ou imagem da Santíssima Trindade.

Dir.: Volte para vós o seu olhar e vos dê a
sua paz.

w Enfatizar o sinal da cruz, que pode ser
cantado.

TODOS: Amém.

w O ato penitencial pode ser substituído pelo
rito da aspersão ou pode-se colocar uma
bacia com água, para que cada um vá até ela
e faça o sinal da cruz, recordando que fomos
batizados em nome da Santíssima Trindade.

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo.
TODOS: Amém.
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Mensagem
HOMILIA DO SANTO PADRE
Praça Cavour (Camerino)
Domingo, 16 de junho de 2019
Hoje celebramos a Santíssima Trindade. A
Trindade não é um enigma teológico, mas
o maravilhoso mistério da proximidade de
Deus. A Trindade diz-nos que não temos
um Deus solitário lá no Céu, distante e indiferente; não, Ele é o Pai que nos ofereceu
o seu Filho, o qual se fez homem como
nós, e que para estar ainda mais próximo
de nós, para nos ajudar a carregar os pesos
da vida, envia-nos o seu próprio Espírito.
Ele, que é Espírito, vem ao nosso espírito
e assim consola-nos a partir de dentro,
leva-nos ao íntimo da ternura de Deus. Com
Deus, os pesos da vida não permanecem
sobre os nossos ombros: o Espírito, que

mencionamos cada vez que fazemos o sinal
da Cruz, exatamente quando tocamos os
ombros, vem fortalecer-nos, encorajar-nos,
sustentar os pesos.
Com efeito, Ele é especialista em ressuscitar, em levantar, em reconstruir. É
preciso mais força para reparar que para
construir, para recomeçar que para iniciar,
para reconciliar que para se dar bem. Esta
é a força que Deus nos concede. Por isso,
quem se aproxima de Deus não se abate,
vai em frente: recomeça, tenta de novo,
reconstrói. Também sofre, mas consegue
recomeçar, tentar de novo, reconstruir.

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6296 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES
E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br - www.aves.org.br
whatsapp (27) 99727-2637 / instagram @dep.pastoralaves / facebook.com/departamentopastoralaves
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Celular: (27) 98114-3941

