05. CANTO PENITENCIAL
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
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“Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho
unigênito...”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Celebramos hoje o mistério da Santíssima
Trindade. A fé em Deus Trindade nos leva reconhecer a beleza e a profundidade da realidade humana.
Deus é UM em três pessoas, mistério de amor e comunhão, perfeita unidade na diversidade. Por isso,
a comunidade humana encontrará a sua verdadeira
realização à medida que buscar conviver numa relação de igualdade entre todos os seus membros,
respeitando as diferenças. Celebremos, cantando:
02. CANTO INICIAL
1. Glória a Deus Trindade, que primeiro nos amou;
Deus comunidade, que em Jesus se revelou.
Ref.: Viver e conviver em comunhão; glória,
glória, aleluia, eis a nossa vocação! (bis)
2. Glória ao Filho amado, que do Pai vem anunciar: grande Boa Nova para os homens libertar.
3. Glória ao Santo Espírito, que o mundo renovou;
vem e ensina a todos o que o Filho nos falou.
03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai. (Pausa)
Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericódia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Todos: Amém.
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06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos
seus amados./ A vós louvam, Rei Celeste, os que
foram libertados.
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus!(bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, Damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos./ Senhor nosso, Jesus Cristo,
Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro santo,
nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor./ Vós somente sois o Santo, o Altíssimo,
o Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no
esplendor. Amém! Amém!
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Jesus, Verbo eterno feito carne, é a imagem visível do Deus invisível. Por meio Dele, somos
iluminados com o Divino Espírito e, fortalecidos,
caminhamos para o encontro com o Eterno Pai.

I LEITURA (Ex 34,4b-6.8-9)
08. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
Naqueles dias: 4b Moisés 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 9e, 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.
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09. SALMO RESPONSORIAL
Dn 3
(Melodia 95º enc.)
Ref.: A vós louvor, honra e glória eternamente!
1. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais.
2. Sede bendito, nome santo e glorioso.
3. No templo santo onde refulge a vossa glória.
4. E em vosso trono de poder vitorioso.
5. Sede bendito, que sondais as profundezas.
6. E superior aos querubins vos assentais.
7. Sede bendito no celeste firmamento.

II LEITURA (2Cor 13, 11-13)
10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE
SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS - 11Irmãos:
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.

EVANGELHO (Jo 3,16-18)
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê,
aleluia! (bis)
1. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino,
ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO - 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.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
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, nascido do Pai antes de todos
os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas fo15/junho/preto/p2

ram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo Espírito
Santo, no seio da virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;
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 glorificado: 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.
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
Presid.: Elevemos nossa oração a Deus Pai, que
revelou ao mundo seu grande amor no dom do Filho
e do Espírito Santo, e digamos, cheios de confiança:
R. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
1. Pelas Igrejas do mundo inteiro, para que vivam na
Comunhão da qual nasceram, rezemos ao Senhor...
2. Pelos governantes e legisladores, para que não
ponham obstáculos à liberdade a que Deus chama
os homens pelo seu Santo Espírito, rezemos ao Senhor...
3. Por todos os povos e nações da terra, para que recebam a palavra de Deus e o batismo e reconheçam em
Jesus Cristo o único Salvador, rezemos ao Senhor...
(Outras intenções da comunidade, Covid - 19, etc.)
Presid.: Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, escutai com bondade as orações que o Espírito
Santo pôs em nossos lábios e dai-nos a graça de
fazermos sempre a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que
vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo o que é meu, sinto também que
é de Deus.
Ref.: Esforço, trabalhos e sonhos, o amor
concreto e feliz neste dia. Por Cristo, com
Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na
alegria.
2. Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar,
e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus
pôs nas minhas mãos, para eu partir com meus
irmãos...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Senhor nosso Deus, pela invocação do
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vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
17. PREFÁCIO
(MR p. 380)
Presid.: 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:
Santo, Santo, Santo...
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(MR p. 482)
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, 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.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!
Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de que se tornem o
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Na noite em que ia ser entregue, 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Presid.: 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 vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este sacrifício de
vida e santidade.
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Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia
convosco e concedei que, alimentando-nos com o
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só
corpo e um só espírito.
T.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita
para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu
esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os
santos, que não cessam de interceder por nós na
vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Presid.: 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 e
nosso bispo Carlos José, com os bispos do mundo
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: 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.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!
Presid.: 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 saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!
Presid.: 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 Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para
sempre.
Todos: Amém!

RITOS DA COMUNHÃO
19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos
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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, segundo o vosso desejo,
a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai e
o Espírito Santo.
Todos: Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
(Saudação da Paz)
20. CANTO DE COMUNHÃO
1. Teu amor vai além da medida, se a medida é
o meu próprio pensar. O teu sonho é partilha e
convida todo ser a saber partilhar.
Ref.: Teu amor é de Pai e de Filho, sem limite,
é de eterno vigor; é de Espírito Santo teu brilho, é total comunhão teu amor!
2. Teu amor vai além da medida, se a medida é o
que posso fazer. O universo confirma que a vida
é o sublime destino do ser.
3. Teu amor vai além da medida, se a medida é
o que posso dizer. Minha voz é tão frágil, partida,
só tua voz é que ensina a viver.
4. Teu amor vai além da medida, se a medida é o
que sei merecer. Meu sustento, razão, minha lida,
só tuas mãos é que podem manter.
5. Teu amor vai além da medida, se a medida
é meu próprio querer. Quero a paz nesta terra
sofrida, e tu queres o céu estender.
21. CANTO DE COMUNHÃO II
(95º Enc.)
Ref.: Provai e vede, provai e vede, quão suave
é o Senhor Deus, quão suave é o Senhor Deus.
1. Bendirei o Senhor para sempre, na minha boca
seu louvor não vai cessar. Vinde comigo, com
alegria, engrandecer o Senhor Deus e o exaltar.
2. É feliz quem em Deus busca refúgio, na sua
vida nada lhe pode faltar. Vinde comigo, vinde
ouvir-me, dos meus temores o Senhor me fez livrar.
3. O Senhor volta seus olhos para o justo que faz o bem,
que não engana e busca a paz. E Ele atende os seus
clamores, reconhecendo todo o bem que o justo faz.
22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: 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.
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RITOS FINAIS

Exortações Finais e Bênção
23. BÊNÇÃO SOLENE
24. CANTO FINAL
(90º Enc.)
1. Meu jardim ganhou mais vida/ Meu amor, nova
semente/ Hoje, faço aliança; com você, com sua
gente/ Na estrada dia-a-dia, eu sustento o seu andar/ O meu brilho está em seus olhos/ E a minha
paz no seu olhar!
Ref.: Vai, eu envio você! Vai testemunhar!/ Vai,
eu envio você! Por sua boca irei, falar! (Vai)
2. Meu jardim ganhou mais vida/ Meu amor nova
semente/ Hoje, faço aliança; com você, com sua
gente/ Luz da terra, meu tesouro/ Povo meu, meu
coração/ Eu serei o seu consolo, alegria e salvação.
É TEMPO DE CUIDAR...
O mundo vem atravessando grande crise que
atinge à todos, direta ou indiretamente. A pandemia trouxe consigo destruição de antigas
certezas econômicas, políticas e sociais, transformando nossos hábitos e o modo como nos
relacionamos. A Igreja, Mãe e Mestra, atravessou
inúmeros conflitos ao longo de sua trajetória,
permanecendo sempre unida ao seu princípio
e fundamento, Deus. Eis, de modo sucinto, o
segredo para superarmos a crise causada pelo
coronavírus: resgatar os valores divinos, por
muitos deixados de lado em detrimento da busca e acúmulo de bens. No dia em que fazemos
memória do mistério da Santíssima Trindade,
recordamos que o Deus Uno e Trino criou-nos
suas imagens e semelhanças, fazendo-nos, inclusive, seres comunitários. Cuidemos uns dos
outros, zelemos da vida dos que nos são caros
sem nos esquecer dos mais pobres e sofredores. A pandemia passará, a Caridade jamais!
TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 1Rs 21,1-16; Sl 120; Mt 5,1-12
3ª Br - 1Rs 17,7-16; Sl 4; Mt 5,13-16
4ª Vd - 1Rs 18,20-39; Sl 15; Mt 5, 17-19.
5ª Br - Dt 8,2-3.14b-16a; Sl 147; 1Cor 10,16-17; Jo 6,51-58
6ª Vd - 1Rs 19,9a.11-16; Sl 26; Mt 5,27-32.
Sb Br - 1Rs 19,19-21; Sl 15; Mt 5, 33-37.
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