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O POVO DE DEUS
FOLHETO LITÚRGICO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LII - Brasília,11 de junho de 2017 - Nº 33
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Cor Litúrgica: branco
A.:Irmãos, neste reinício do Tempo Comum, nós somos convidados a celebrar o mistério da Santíssima
Trindade. Olhar para Cristo é, ao mesmo tempo, contemplar a Família Divina, renovando a aliança de amor
com a comunidade celeste. Nesta celebração, nós queremos rezar, de um modo especial, por todos os que
atuam no serviço pastoral do dízimo e por nossos dizimistas. Pelo exemplo de generosidade na partilha, eles
nos ensinam que o dízimo é expressão de compromisso com Deus e com o próximo. É por meio do
compromisso com o dízimo que a Igreja pode viver e sustentar sua missão pastoral, social e evangelizadora.
Iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças, ó Senhor!/ R.:
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 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.
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LITURGIA DA PALAVRA
A.: Meus irmãos, a Liturgia da Palavra nos convida a aprofundar a nossa fé trinitária. Abramos nossos corações
aos ensinamentos do Deus Uno e Trino.
6. 1ª LEITURA (Ex 34, 4b-6.8-9) – Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias: 4bMoisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o 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. 6Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: “Senhor, Senhor!
Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel”. 8Imediatamente, Moisés curvou-se até o
chão 9 e, prostrado por terra, disse: “Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco;
embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como
propriedade tua”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Dn 3, 52.-56) R.:A VÓS LOUVOR, HONRA E GLÓRIA ETERNAMENTE!/ 1. 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./ 2. Sede bendito, que sondais as profundezas. E superior
aos querubins vos assentais. Sede bendito no celeste firmamento.
8. 2ª LEITURA (2 Cor 13, 11-13) – Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
11
Irmãos: Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e
o Deus do amor e da paz estará convosco. 12Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos
saúdam. 13A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos
vós. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.:ALELUIA, 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.
10. EVANGELHO – (Jo3, 16-18) - 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.: 16Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho 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 condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque
não acreditou no nome do Filho unigênito. 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.
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13. ORAÇÃO DOS FIÉIS - P.: Irmãos e irmãs, peçamos ao nosso único e verdadeiro Deus em favor de Sua
Igreja e das necessidades do mundo, dizendo: Deus Uno e Trino, escutai a nossa prece!
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, em íntima sintonia com a Trindade Santa, continue guiando
a Igreja pelos caminhos da justiça, da fraternidade e da paz, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelo nosso Arcebispo emérito, Cardeal José Freire Falcão, que esta semana comemora o 50º aniversário
de sua ordenação episcopal, para que, com fortaleza e sabedoria, continue nos revelando a face
misericordiosa de Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Pelos poderes públicos, para que encontrem na prática da justiça e do bem comum o caminho para
estabelecer a convivência amorosa e pacífica entre as pessoas, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Por todos os nossos dizimistas, que possam sempre, por meio de sua fiel contribuição do dízimo e da oferta
generosa, manifestar a Deus a sua gratidão por todos os benefícios recebidos, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS UNO E TRINO, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
5) Pela nossa comunidade, para que aprenda a se reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e
possa contemplar a Trindade e construir a comunhão, 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. 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 consagrados, / nos tornemos templos vivos, / a
vós sempre dedicados.
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.
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – 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, nosso bispo Sergio, seus bispos 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!
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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.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE 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.
20. 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.
21. ORAÇÃO DOS DIZIMISTAS
Recebei, Senhor, o meu dízimo. Ele não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é apenas uma
contribuição porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância,
Senhor, representa a minha gratidão e o meu reconhecimento, pois se tenho é porque Vós me destes. Amém!

RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 2 Cor 1,1-7; Sl 33 (34) Mt 5,1-12.
Ter.:Sto Antônio de Pádua PresbDr, memória. 2 Cor 1, 18-22; Sl 118 (119); Mt 5, 13-16
Qua.: 2 Cor 3, 4-11; Sl 98 (99); Mt. 5, 17-19
Qui.: SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO. Solenidade. Dt8, 2-3.14b-16a; Sl 147; 1 Cor 10, 16-17; Jo 6, 51-58.
Sex.: 2 Cor 4, 7-15; Sl 115 (116b); Mt 5, 27-32
Sáb.: 2 Cor 5, 14-21; Sl 102 (103); Mt 5, 33-37 - Aniversário de Ordenação Episcopal do Emmo. Sr. Arcebispo Emérito,

Cardeal José Freire Falcão (1967 – 50 anos).
2ª Semana do Saltério
Ofício Solene Próprio

