
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Como comunidade reunida e unida, 
a exemplo da maior comunidade de amor, a 
Trindade Santa, celebramos o Mistério Pascal 
de Cristo.

“Onde reina o amor/ Fraterno amor/Onde reina 
o amor/ Deus ali está”. (Cantado)

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia de hoje nos convida a contem-
plarmos o Deus que é amor, família, comuni-
dade, mistério de amor e comunhão, perfeita 
unidade na diversidade. 
O nosso Deus, Uno e Trino, é uma comunidade 
de vida e de amor. É o mistério central da fé e 
da vida cristã, pois na Trindade é que fomos 
batizados. 
Que a liturgia da Solenidade da Santíssima 
Trindade possa tocar nossos corações a fim de 
que sejamos capazes de reconhecer o gesto do 
Amor divino que em Cristo reconciliou o mundo 
consigo e nos conduz à plenitude da vida. Com 
a força do Espirito Santo, caminhamos com 
Cristo ao encontro do Pai, vivendo e construindo 
o Reino de paz, justiça e esperança. 
Com alegria, entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 76(CD2) /75(CD2) / 78

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso 
Pai, a graça e alegria de nosso Senhor Jesus 
Cristo, no amor e na comunhão do Espírito 
Santo.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 189 / 168(CD12)

Dir.: Aproximemo-nos da fonte de perdão neste 
dia em que celebramos a Solenidade da San-
tíssima Trindade. Supliquemos ao Deus uno e 
trino seu perdão, em seu amor misericordioso. 
(Silêncio). Cantemos.

Dir.: Deus, rico em bondade e amor, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e 
nos conduza a vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 201 / 209(CD23)

Dir.: Com toda igreja, nós vos bendizemos, 
Senhor, entoando nosso hino de louvor.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus Pai, vós mesmos 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.

8. PRIMEIRA LEITURA: Pr 8,22-31
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 8,4-5.6-7.8-9

Ó Senhor, nosso Deus, como é grande
Vosso 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 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 gado e as feras da mata;
passarinhos e peixes dos mares,
todo ser que se move nas águas.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 5,1-5

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

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.

12. EVANGELHO: Jo 16,12-15

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Por meio do Espírito Santo, o amor de Deus 
foi derramado em nossos corações. Justifica-
dos pela fé na Sua Palavra, supliquemos com 
confiança, rezando:

Deus uno e trino, escutai a nossa prece! 

– Senhor, guiai a vossa Igreja, povo convocado 
e reunido em nome da Trindade Santa, para 
que seja no mundo sinal e instrumento de 
unidade entre todos os povos e nações, nós 
vos rogamos.

– Senhor, iluminai os governantes para que 
encontrem na prática da justiça e do bem 
comum, o caminho para estabelecer a convi-
vência amorosa e pacífica entre as pessoas, 
nós vos rogamos. 

– Senhor, fortalecei nossas comunidades na 
convivência fraterna, nas orações e nos serviços 

pastorais, para que tenham sempre presente 
a Santíssima Trindade como modelo de vida, 
nós vos rogamos.

– Senhor, abençoai todas as famílias, para 
que testemunhem vossa presença, vivam em 
comunhão de vida e amor, cresçam na fé e 
se deixem guiar pela vossa sabedoria, nós 
vos pedimos.

Dir.: 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.

16. PARTILHA DOS DONS: 417 / 416(CD2)

Dir.: Pelo Batismo que recebemos, o Senhor 
nos enviou para anunciar sua salvação a todos 
os povos. Apresentemos a Ele nosso desejo 
de servi-lo nas coisas do seu Reino. Com a 
oferenda de nossas mãos, aceitai, Senhor, 
nosso compromisso e nossos serviços por um 
mundo mais humano, justo e fraterno. 

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Inspirados pela força do Espírito de Jesus 
e iluminados por seus ensinamentos, ousamos 
rezar como família a oração que Ele nos ensinou. 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 778(CD26) / 
781(CD26)

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz, sau-
demo-nos com um gesto de comunhão fraterna.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro 
Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se 
à capela onde a Reserva Eucarística está cuida-
dosamente 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 distri-
buição, leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 509(CD2) / 530(CD4)
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20. RITO DE LOUVOR: 834(CD26) / 825(CD26)

Dir.: Senhor da vida, Deus Uno e Trino, a vós 
nós elevamos nosso louvor e gratidão pela 
nossa salvação.

TODOS: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo.

– Nós vos louvamos, Deus Uno e Trino, pelo 
Batismo que recebemos e que nos faz filhos 
e filhas vossos. Que possamos com alegria 
testemunhar vosso amor por nós, por meio 
de vossa Paixão, Ressurreição e o dom do 
Espirito Santo.

TODOS: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo.

– Nós vos louvamos, Deus Uno e Trino, por 
vossa Palavra que ouvimos, pela Eucaristia 
que recebemos, e por nossa Comunidade que 
caminha convosco.

TODOS: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo.

– Louvado seja sempre nosso Deus Uno e 
Trino. Em seu amor temos a vida, a redenção 
e a santificação. Com nosso coração cheio de 
louvor, bendizemos ao Senhor: Glória ao Pai ao 
Filho e ao Espírito Santo.

TODOS: Como era no princípio agora e sempre, 
pelos séculos dos séculos. Amém.
(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores ou canta-se um salmo ou 
canto bíblico.)

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, fonte de amor e 
de graça, o alimento que recebemos nesta 
celebração ajude-nos a viver a mesma relação 
de amor viva e presente na comunhão do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Pai, que nos criou à sua imagem e se-
melhança nos conceda a graça da vida eterna. 
Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

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

w Destacar a dimensão trinitária. Enfatizar 
o Sinal da Cruz que pode ser cantado.

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

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1Rs 21,1-16, Sl 5,2-3.5-6.7 
(R/. 2b), Mt 5,38-42

3.ª-feira: 1Rs 21,17-29, Sl 50(51),
 3-4.5-6a.11e16 (R.cf.3a), 
 Mt 5,43-48
4.ª-feira: 2Rs 2,1.6-14, Sl 30(31), 

20.21.24 (R/.25), Mt 6,1-
6.16-18

5.ª-feira: Gn 14,18-20, Sl 109(110), 
1.2.3.4 (R/. 4bc), 1Cor 
11,23-26, Lc 9,11b-17

6.ª-feira: 2Rs 11,1-4.9-18.20, Sl 131
 (132),11.12.13-14-18 
 (R/. 13), Mt 6,19-23
Sábado: 2Cr 24,17-25, Sl 88(89),
 4-5.29-30.31-32.33-34
 (R/. 29a), Mt 6,24-34

– O Filho, que nos redimiu por sua cruz e res-
surreição, nos torne todos irmãos e irmãs na 
mesma fé. Amém.
– O Espírito Santo, que nos santifica com sua 
presença, nos for taleça no amor e na paz. 
Amém.
– Abençoe-nos o Deus rico em misericórdia: o 
Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
– Na alegria da festa da Santíssima Trindade, 
caminhemos na alegria do Senhor e que Ele 
sempre nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 641(CD4) / 650(CD26)

CAMINHADA_2_JUNHO.indd   3 12/05/2022   17:03:55



  

O mistério da Santíssima Trindade é 
o mistério central da fé e da vida cristã. 
Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito 
Santo. Foi Nosso Senhor Jesus Cristo 
quem nos revelou este mistério. Ele falou 
do Pai, do Espírito Santo e d’Ele mesmo 
como Deus. Logo, não é uma verdade 
inventada pela Igreja, mas revelada por 
Jesus. Não a podemos compreender, 
porque o Mistério de Deus não cabe em 
nossa cabeça, mas é a verdade revelada.

Só existe um Deus, mas n’Ele há 
três Pessoas divinas distintas: Pai, Filho 
e Espírito Santo. Não pode haver mais 
que um Deus, pois este é absoluto. Se 
houvesse dois deuses, um deles seria 
menor que o outro, e Deus não pode ser 
menor que outro, pois não seria Deus.

A Santíssima Trindade é Una

Não professamos três deuses, mas 
um só Deus em três Pessoas: A Trindade 
consubstancial (II Conc. Constantinopla, 
DS 421). O Pai é aquilo que é o Filho, 
o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito 
Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, 
isto é, um só Deus por natureza (XI 
Conc. Toledo, em 675, DS 530). Cada 
uma das três pessoas é esta realidade, 
isto é, a substância, a essência ou a 
natureza divina (IV Conc. Latrão, em 
1215, DS 804).

A Profissão de Fé do Papa Dâmaso 
diz: Deus é único, mas não solitário (Fi-
des Damasi, DS 71). Pai, Filho, Espírito 

O mistério da Santíssima Trindade
Santo não são simplesmente nomes que 
designam modalidades do ser divino, 
pois são realmente distintos entre si: 
“Aquele que é Pai não é o Filho, e aquele 
que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito 
Santo é aquele que é o Pai ou o Filho” 
(XI Conc. Toledo, em 675, DS 530). São 
distintos entre si por suas relações de 
origem: É o Pai que gera, o Filho que é 
gerado, o Espírito Santo que procede (IV 
Conc. Latrão, e, 1215, DS 804).

A Igreja ensina que as Pessoas 
divinas são relativas umas às outras. 
Por não dividirem a unidade divina, a 
distinção real das Pessoas entre si reside 
unicamente nas relações que as referem 
umas às outras:

Nos nomes relativos das Pessoas, 
o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, 
o Espírito Santo aos dois; quando se 
fala dessas três Pessoas, considerando 
as relações, crê-se todavia em uma 
só natureza ou substância (XI Conc. 
Toledo, DS 675). Tudo é uno [n’Eles] 
lá onde não se encontra a oposição de 
relação (Conc. Florença, em 1442, DS 
1330). Por causa desta unidade, o Pai 
está todo inteiro no Filho, todo inteiro no 
Espírito Santo; o Filho está todo inteiro 
no Pai, todo inteiro no Espírito Santo; o 
Espírito Santo, todo inteiro no Pai, todo 
inteiro no Filho (Conc. Florença, em 
1442, DS 1331).

https://formacao.cancaonova.com/igreja/
doutrina/o-misterio-da-santissima-trindade/
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