
SANTÍSSIMA TRINDADE
Solenidade

31 de maio de 2015
Ano B - Branco

“Em nome do 
Pai e do Filho e do 

Espírito Santo.”

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A Solenidade que hoje celebramos não é 
um convite a decifrar o mistério que se esconde por 
detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é um con-
vite a contemplar o Deus que é amor, que é família, 
que é comunidade e que criou os homens para os fa-
zer comungar nesse mistério de amor. Pelo batismo, 
somos mergulhados no mistério, participantes da vida 
trinitária. Na liturgia vivenciamos mais intimamente a 
comunhão trinitária e somos renovados na certeza 
de sermos filhas(os) e não escravos. Ora, se somos 
o povo do Deus Trindade, não podemos agir de ou-
tra forma senão como sinais autênticos de unidade. 
Em ação de graças e santificados pelo Espírito, nos 
oferecemos com Cristo ao Pai, na ação do Espírito,  
e assumimos ser comunicadores da salvação a todos 
os povos.

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, reconhecemos a gló-
ria da Trindade e adoremos a Unidade onipotente. 
Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: As leituras de hoje nos colocam no con-
texto histórico da revelação trinitária de Deus. Os  
batizados em nome da Trindade (cf. MT 28,19) são 
os verdadeiros responsáveis, no Espírito Santo, a 
manifestar ao mundo o amor de Deus e a beleza da 
salvação por meio de Jesus Cristo Nosso Senhor.

I LEITURA - Dt 4,32-34.39-40

08. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO 
Moisés falou ao povo dizendo: 32“Interroga os 
tempos que te precederam, desde o dia em que 
Deus criou o homem sobre a terra, e investiga 
de um extremo ao outro dos céus, se houve ja-
mais um acontecimento tão grande, ou se ouviu 
algo semelhante. 33Existe, porventura, algum 
povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-
-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha 
permanecido vivo? 34Ou terá jamais algum Deus 

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 re-
novou; vem e ensina a todos o que o Filho 
nos falou.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

06. GLÓRIA (Apostila 92º Encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, 

glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus nas alturas,/ Paz na terra aos seus 

amados./ Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus Pai 
todo-poderoso:/ Nós vos louvamos, vos bendi-
zemos,/ Adoramos, vos glorificamos.

2. Nós aqui vos damos graças/ Pela vossa imensa 
glória./ Senhor nosso Jesus Cristo,/ És o Filho 
Unigênito/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus/ Tu 
és Filho de Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do mundo,/ Tende pieda-
de de nós./ Vós que tirais o pecado do mundo,/ 
Acolhei a nossa súplica./ Vós, que estais à direi-
ta do Pai,/ Tende piedade, piedade de nós.

4. 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.

RITO INICIAL

Presid.: De coração contrito e humilde, aproxi-
memo-nos do Deus justo e santo, para que tenha 
piedade de nós, pecadores. (Pausa)
Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.

Celebração Dominical - Ano XLII  - Nº 2341

Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
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.

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)



II LEITURA - Rm 8,14-17

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS ROMANOS 
Irmãos: 14Todos aqueles que se deixam con-
duzir pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus. 15De fato, vós não recebestes um espí-
rito de escravos, para recairdes no medo, mas 
recebestes um espírito de filhos adotivos, no 
qual todos nós clamamos: Abbá, ó Pai! 16O 
próprio Espírito se une ao nosso espírito para 
nos atestar que somos filhos de Deus. 17E, 
se somos filhos, somos também herdeiros, 
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo; 
se realmente sofremos com ele, é para ser-
mos também glorificados com ele. Palavra do 
Senhor.

EVANGELHO - Mt 28,16-20

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, 

aleluia! Aleluia, aleluia! (bis)
1. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divi-

no, ao Deus que é, que era e que vem, pelos 
séculos. Amém.

ATENÇÃO, DIÁCONOS E MINISTROS:
A partir daqui, seguir livreto à parte.

31/maio/preto/p2 31/maio/branco/p2

LITURGIA EUCARÍSTICA

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 33(32)
(Melodia: Beleza e esplendor ou Das obras do Senhor- 92º enc.)
Ref.: Feliz o povo que o Senhor escolheu por 

sua herança.
1. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que 

ele faz merece fé. Deus ama o direito e a 
justiça, transborda em toda a terra a sua 
graça.

2. A palavra do Senhor criou os céus, e o 
sopro de seus lábios, as estrelas. Ele falou 
e toda a terra foi criada, ele ordenou e as 
coisas todas existiram.

3. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que 
o temem e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas 
e alimentá-los quando é tempo de penúria.

4. No Senhor nós esperamos confiantes, por-
que ele é nosso auxílio e proteção! Sobre 
nós venha, Senhor, a vossa graça, da mes-
ma forma que em vós nós esperamos!

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...

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS 
Naquele tempo, 16os onze discípulos foram 
para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes 
tinha indicado. 17Quando viram Jesus, pros-
traram-se diante dele. Ainda assim alguns 
duvidaram. 18Então Jesus aproximou-se e fa-
lou: “Toda a autoridade me foi dada no céu e 
sobre a terra. 19Portanto, ide e fazei discípu-
los meus todos os povos, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
20e ensinando-os a observar tudo o que vos 
ordenei! Eis que eu estarei convosco todos 
os dias, até o fim do mundo”. Palavra da 
Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

vindo escolher para si um povo entre as nações, 
por meio de provações, de sinais e prodígios, 
por meio de combates, com mão forte e braço 
estendido, e por meio de grandes terrores, como 
tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no 
Egito, diante de teus próprios olhos? 39Reco-
nhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, 
que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá 
embaixo na terra, e que não há outro além dele.  
40Guarda suas leis e seus mandamentos que hoje 
te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos 
depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra 
que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre”. 
Palavra do Senhor.

16. 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.



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.
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, alimen-
tando-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.
Todos: 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 
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 Celso Antonio com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
Todos:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei as 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 ami-
zade. 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!
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17. PREFÁCIO (MR p. 379)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso  dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre 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 Se-
nhor. 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, pro-
clamando 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: santifi-
cai pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a fim 
de que se tornem o Corpo e 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 discípu-
los, 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 



RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

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 indi-
visível Unidade. Por Cristo, nosso Senhor.

  23. CANTO FINAL (90º Encontro)
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

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Tb 1,3;2-1a-8 ; Sl 111; Mc 12, 1-12
3ª Vm -  Tb 2,9-14; Sl 111; Mc 12,13-17    
4ª Vd -  Tb. 3, 1-11a.16-17a; Sl 24; Mc 12, 18-27
5ª Br -  Ex 24,3-8 ; Sl 115; Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
6ª Br -  Tb 11,5-17; Sl 145; Mc 12,35-37
Sb Vd -  Tb 12,1.5-15.20 ; Sl Tb 13,2.6.8; Mc 12,38-44
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20. CANTO DE COMUNHÃO I
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.

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 
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.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Abraço da paz)

RITOS DA COMUNHÃO   21. CANTO DE COMUNHÃO II
Ref.: Ó Trindade, vos louvamos/ Vos louvamos 

pela vossa comunhão./ Que esta mesa favore-
ça,/ Favoreça nossa comunicação.

1. Contra toda tentação/ Da ganância e do poder, 
/Nossas bocas gritam juntas: /: A palavra do 
viver! :/

2. Na montanha, com Jesus, /No encontro com o 
Pai. / Recebemos a mensagem: /: Ide ao mundo 
e o transformai! :/

3. Deus nos fala na história/ E nos chama à conver-
são./ Vamos ser palavras vivas: /: Proclamando 
a salvação! :/

4. Vamos juntos festejar/ Cada volta de um irmão./ 
E o amor que nos acolhe: /: Restaurando a co-
munhão! :/

5. Comunica quem transmite/ A verdade e a paz./ 
Quem semeia a esperança /: E o perdão que nos 
refaz.:/
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Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono; 

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.


