
FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

12 de junho de 2022 - Ano C - Branco

“Comunidade divina: modelo para a comunidade 
humana.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A descida do Espírito Santo sobre a 
Igreja que celebramos domingo passado mar-
ca a revelação plena do mistério da Santíssima 
Trindade Não é algo que possamos entender 
completamente, mas podemos contemplar o 
Deus que é comunidade de amor. Batizados em 
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, cada 
cristão se torna participante dessa família divina

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...

Todos: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: As leituras bíblicas de hoje acentuam a 
ação e guia do Espírito Santo, que Jesus chama Es-
pírito da Verdade, no caminho de nossa vida cristã 
para o Pai, na fé, esperança e caridade. 

I LEITURA - Pr 8,22-31

08. 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 quan-
do 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, 
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Celebração Dominical - DIOCESE DE APUCARANA

Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida 
eterna.

Todos:  Amém.

03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL

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 anun-
ciar: 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.

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação

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)

06. GLÓRIA                                  (Mel. 99º N: 08)

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 Unigénito, Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai: 

Vós que tirais o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós; Vós que tirais o pecado do mun-
do, 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, amém! Amém, amém! 



09. SALMO RESPONSORIAL                      Sl 8
      (Melodia: Ó Senhor nosso Deus - 93º enc.”)

Ref.: 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 puses-
tes;

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.

II LEITURA - Rm 5,1-5

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS ROMANOS - Irmãos: 1Justificados pela 
fé, estamos em paz com Deus, pela media-
ção 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 decepcio-
na, porque o amor de Deus foi derramado 
em nossos corações pelo Espírito Santo 
que nos foi dado. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 16,12-15

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO    (96 Enc.)

Ref.: 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.

12/junho/preto/p2 12/junho/branco/p2

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO JOÃO - Naquele tem-
po, 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 con-
duzirá à plena verdade. Pois ele não falará por 
si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; 
e até as coisas futuras vos anunciará. Ele 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.

13. HOMILIA 

14. PROFISSÃO DE FÉ 

15. 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 vi-
vam 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, reze-
mos 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)

Presid.: Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cris-
to, escutai com bondade as orações que o Espíri-
to Santo pôs em nossos lábios e dai-nos a graça 
de fazermos sempre a vossa vontade. Por Cristo 
nosso Senhor. 

Todos: Amém.

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 tem-
po, em sua presença, 31brincando na superfí-
cie da terra, e alegrando-me em estar com os 
filhos dos homens”. PALAVRA DO SENHOR.



17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Presid.: 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. Amém.

18. 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 mul-
tidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, 
jubilosos, cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

19. ORAÇÃO  EUCARÍSTICA  II     (MR p. 478)

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, 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!

Presid.: 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 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!

Presid.: 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!

Presid.: 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!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o papa Francisco, com 
o nosso bispo Carlos José e todos os ministros 
do vosso povo.

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos nossos ir-
mãos 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!

Presid.: 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 mun-
do vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificar-
mos por Jesus Cristo, vosso Filho.

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: 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!
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16. CANTO DAS OFERENDAS 
1. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que 
vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comun-
garei. 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 aju-
dar, e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. 
Deus pôs nas minhas mãos, para eu partir com 
meus irmãos...

LITURGIA EUCARÍSTICA



RITOS FINAIS

23. 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 indi-
visível Unidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

  24. CANTO FINAL 
1. Ide por todo universo meu Reino anunciar, 
dizei a todos os povos que eu vim pra salvar! 
Quero que todos conheçam a luz da verdade, 
Possam trilhar os caminhos da felicidade. 
Ref.: Ide anunciar minha paz, ide sem olhar 
para trás! Estarei convosco e serei vossa luz 
na missão! (bis) 
2. Vós sois os meus mensageiros e meus missio-
nários, Ide salvar o meu povo de tantos calvários. 
Minha verdade liberta e a vida promove, Meu 
Evangelho ilumina e as trevas remove. 
3. Eu anunciei o meu Reino na cruz e no templo, 
dei minha vida por todos, deixei meu exemplo. 
Quem por amor der a vida, será meu amigo e, na 
riqueza do Pai, terá parte comigo!
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22. CANTO COMUNHÃO II 
Ref.: Ó Trindade, vos louvamos, vos louva-
mos pela vossa comunhão. Que esta mesa 
favoreça, favoreça nossa comunicação!
1. Contra toda tentação da ganância e 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! 

TEXTOS BÍBLICOS: 
Seg: 1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42.
Terç: 1Rs 21,17-29; Sl 50; Mt 5,43-48.
Quar: 1Rs 2,1.6-14; Sl 30; Mt 6,1-6.16-18.
Quin: Gn 14,18-20; Sl 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17; 
Sext: 2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131; Mt 6,19-23;
Sab: 2Cr 24,17-25; Sl 88; Mt 6. 24-34.

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apu-
carana - Organização e diagramação: Pe. An-
derson Bento Cantos: Fernando e Camila Rípoli; 
Impressão e distribuição: Grafinorte   SUGES-

TÕES E INFORMAÇÕES:  (43) 3423-1428 
ander_bento@hotmail.com

21. 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 bri-
lho, 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.

3. Deus nos fala na história e nos chama a con-
versão: 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 comu-
nhão! / Restaurando a comunhão! 
5. Comunica quem transmite a verdade e a paz, 
Quem semeia a esperança e o perdão que nos 
refaz! / O perdão que nos refaz.

 20. Todos: Pai Nosso...

Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, 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 
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 dese-
jo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

RITOS DA COMUNHÃO


