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SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE
ANO DA MISERICÓRDIA – ANO C
Cor Litúrgica: Branco
A.: Meus irmãos, a Igreja ressalta nesta celebração a centralidade do mistério da Santíssima Trindade e nos
faz perceber que, do coração da Trindade, brota e corre sem cessar o grande rio da misericórdia divina.
Fiquemos de pé e iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA –1. Deus eterno, a Vós louvor. Glória à Vossa Majestade! Anjos e homens, com
fervor, vos adoram, Deus Trindade: Santo, Santo, Santo é Deus! Glória a Vós nos altos céus.(Bis). /2- Pai
eterno, a criação que chamastes vós do nada, que sustenta vossa mão, com acorde 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: Exaltando a Vós, Jesus, Glória cante à vossa cruz! (Bis).
Deus Espírito só de amor, eis vos louvam vossos santos. Qual de um íris o fulgor, entoando eternos cantos:
Nós também, com santo ardor, celebramos vosso amor!(Bis).
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS:AMÉM. P.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco!
TODOS:BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL -P.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à
conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. (Pausa).
Tende compaixão de nós, Senhor. TODOS: PORQUE SOMOS PECADORES. P.: Manifestai, Senhor, a Vossa
misericórdia. TODOS: E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. P.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM. P.: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor, tende piedade de nós. TODOS: 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 glória! Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós! Vós
que tirais o pecado 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 Espírito Santo, na glória
de Deus Pai. Amém.
5. ORAÇÃO DO DIA - P.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e
o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé,

reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a Unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.:Irmãos, a Liturgia da Palavra nos convida a aprofundar a nossa fé trinitária. Ouçamos com atenção.
6. 1ª LEITURA (Pr 8, 22-31) – Leitura do Livro dos Provérbios.
Assim fala a Sabedoria de Deus: 22“O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas
obras mais antigas; 23desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, 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 preparava os céus ali estava eu, quando traçava a
abóbada sobre o abismo, 28quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, 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,
brincando, todo o tempo, em sua presença, 31brincando na superfície da terra, e alegrando-me em estar
com os filhos dos homens”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 08)
R.:Ó SENHOR, NOSSO DEUS, COMO É GRANDE VOSSO NOME POR TODO O UNIVERSO!/ 1. 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?/
2. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor; vós lhe destes poder sobre tudo,
vossas obras aos pés lhe pusestes./ 3. 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. 2ª LEITURA (Rm5, 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 gloriamos, 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 esperança; 5e a
esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo
que nos foi dado. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém.
10. EVANGELHO – (Jo 16, 12-15) - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.:
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: 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 possui
é meu. Por isso, disse que o que Ele receberá e vos anunciará, é meu”. Palavra da Salvação. TODOS:
GLÓRIA A VÓS, SENHOR!

11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos, ressuscitou
ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS - P.: Irmãos caríssimos, por meio do Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado
em nossos corações. Justificados pela fé na Sua Palavra, supliquemos com confiança: Deus Uno e Trino,
escutai a nossa prece!
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pela Santa Igreja de Deus, povo convocado e reunido por Deus Pai, por meio de Cristo, na comunhão
de um só Espírito, para que seja no mundo o sinal vivo do amor e da misericórdia de Deus, rezemos ao
Senhor.
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelos dirigentes de todos os povos, para que saibam respeitar os direitos humanos e se esforcem na
construção do bem comum, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Pelos membros das Pastorais e dos Movimentos de nossa Arquidiocese, para que façam resplandecer a
comunhão, o amor e a alegria que brotam da pertença ao Deus Uno e Trino, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos professar que misericórdia é a palavra que revela o
mistério da Santíssima Trindade, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
P.: 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.
TODOS: Amém.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu?/
R.:OFERECEREI O SEU SACRIFÍCIOE INVOCAREI O SEU SANTO NOME!/ 2. Que poderei oferecer ao meu
Deus pelos imensos benefícios que me fez?/ 3. Eu cumprirei minha promessa ao Senhor na reunião do
povo santo de Deus./ 4. Vós me quebrastes os grilhões da escravidão e é por isso que hoje canto o vosso
amor.

15.P.:Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: 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.
TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – MR (p. 478) - Prefácio: O Mistério da Santíssima Trindade – MR (p. 379) -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 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:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e
deu a Seus discípulos, 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 DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé.
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
P.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão
da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
P.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, o nosso bispo Sergio, seus auxiliares e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!

P.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos
serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
P.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
19. RITO DA COMUNHÃO
20. CANTO DE COMUNHÃO –1. Na mesa sagradase faz unidade no pão que alimenta, que é o pão do
Senhor, formamos família na fraternidade: não há diferença de raça ou de cor./ R.: IMPORTA VIVER,
SENHOR, UNIDOS NO AMOR, NA PARTICIPAÇÃO, VIVENDO EM COMUNHÃO./ 2. Enquanto na terra o pão
for partido, o homem nutrido se transformará, Vivendo a esperança num mundo melhor: com Cristo
lutando, o amor vencerá./ 3. Chegar junto à mesa é comprometer-se, é a Deus converter-se com
sinceridade. O grito dos fracos devemos ouvir e em nome de Cristo amar e servir!/ 4. Se participamos da
Eucaristia, é grande a alegria que Deus oferece, porém não podemos deixar esquecida a dor, nesta vida,
que o pobre padece./ 5. Assim, comungando da única Vida, a morte vencida será nossa sorte. Se unidos
buscarmos libertação, teremos com Cristo a ressurreição.
21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) 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. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
23. BREVES AVISOS
24. BÊNÇÃO FINAL
CANTOS OPCIONAIS – Comunhão
R.: Ó TRINDADE, VOS LOUVAMOS, VOS LOUVAMOS PELA VOSSA COMUNHÃO! QUE ESTA MESA
FAVOREÇA, FAVOREÇA NOSSA COMUNICAÇÃO./ 1- Contra toda tentaçãoda ganância do poder, nossas
bocas gritem juntas a palavra do viver. A palavra do viver./ 2- Na montanha com Jesus, no encontro com o
Pai. Recebemos a mensagem:ide ao mundo e o transformai. Ide ao mundo e o transformai./ 3- Deus nos
fala na história e nos chama à conversão. Vamos ser palavras vivas proclamando a salvação. Proclamando a
salvação./ 4- Vamos juntos festejar cada volta de um irmão. E o amor que nos acolhe, restaurando a
comunhão. Restaurando a comunhão./ 5- Comunica quem transmite a verdade e a paz. Quem semeia a
esperança e o perdão que nos refaz. E o perdão que nos refaz.
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 1Pd 1,3-9; Sl 110(111),1-2.5-6.9 e 10c (R/. 5b) ; Mc 10,17-27
Ter.:1Pd 1,10-16; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R/. 2a) ; Mc 10,28-31
Qua:S.Gregório VII Pp, MFac. Sta Maria Madalena de PazziVg, MFac. S. Beda Venerável Presb, MFac.1Pd 1,18-25; Sl
147(147B),12-13.14-15.19-20 (R/. 12a) ; Mc 10,32-45

Qui.:Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo. Sol. Gn 14,18-20; Sl109(110),1. 2. 3. 4 (R/. 4bc) ; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Sex.:Sto Agostinho de Cantuária B.,MFac.1Pd 4,7-13; Sl 95(96),10.11-12.13 (R/. 13b) ; Mc 11,11-26
Sáb: Jd 17.20b-25; Sl62(63),2.3-4.5-6 (R/. 2b) ; Mc 11,27-33

