Celebração Dominical - DIOCESE DE APUCARANA
FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
30 de Maio de 2021 - Ano B - Branco
“Eis que eu estarei convosco todos os dias, até
ao fim do mundo”. Mt 28,20

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: A descida do Espírito Santo sobre a
Igreja que celebramos domingo passado marca 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.
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.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
Presid.: Deus, que derramais o vosso amor em
nossos corações, perdoai todos os nossos pecados, para que possamos participar de vossa santidade, na 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)
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06. GLÓRIA
(95º Enc.)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, Damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai;
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor.
5. 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.: A liturgia de hoje enfatiza a ação divina
na história do seu povo que, mediante sinais e prodígios, prepara-o para Lhe pertencer e o santifica.

I LEITURA - Dr 4,32-34.39-40
08. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO.
Moisés falou ao povo dizendo: 32“Interroga
os tempos antigos 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 jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante.
33
Existe, 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 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 pró p r i o s o l h o s ? 39R e c o n h e c e , p o i s ,
hoje, e grava-o em teu coração, que
o Senhor é o Deus lá em cima do 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.
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09. SALMO RESPONSORIAL

(Melodia: “Ó Senhor, eu cantarei...”)

Sl 32

Ref.: Feliz o povo que o Senhor escolheu por
sua herança.
1. Reta é a palavra do Senhor e tudo 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, porque
Ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha,
Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em
vós nós esperamos!

II LEITURA - Rm 8,14-17
10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS
ROMANOS - Irmãos: 14Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de
Deus. 15De fato, vós não recebestes um espírito de
escravos, para recairdes no medo, mas recebestes
um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós
clamamos: Abá, 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 sermos 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 Divino,
ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS
CRISTO SEGUNDO MATEUS - Naquele tempo,
16
os onze discípulos foram para a Galileia, ao
monte que Jesus lhes tinha indicado. 17Quando
viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda
assim alguns duvidaram. 18Então Jesus aproximou-se e falou: “Toda a autoridade me foi dada
no céu e sobre a terra. 19Portanto, ide e fazei discípulos 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
ao fim do mundo”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
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13. HOMILIA
14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio 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 foram 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.
15. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Aconselha-se que sejam omitidas durante a pandemia.)
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)

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
16. 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.: Esforços, 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...
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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.

Presid.: 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!

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 multidão dos anjos e dos santos, nós
vos aclamamos, jubilosos, cantando a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

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 mundo
vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por
Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(MR p. 478)
Presid.: 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!

20. Todos: Pai Nosso...

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!
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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!

RITOS DA COMUNHÃO

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 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.
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 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.
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22. CANTO COMUNHÃO II
1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e,
unidos na alegria, partir o pão do amor.
Ref.: Na vida caminha quem come deste pão.
Não anda sozinho, quem vive em comunhão.
2. Embora sendo muitos, é um só o nosso Deus.
Com ele vamos juntos, seguindo os passos seus.
3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor, que
em nós o mundo veja a luz do seu amor.
4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do
céu, porém, nos dá agora o próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, se formos para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem
quer, no dia a dia, o amor testemunhar.

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 indivisível Unidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
24. CANTO FINAL
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.

GLÓRIA A DEUS TRINDADE!
“...Hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade, que nos recorda o mistério do único Deus
em três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é comunhão de Pessoas divinas que existem
uma para a outra, uma com a outra, uma pela outra, uma na outra: esta comunhão é a vida de Deus, o
mistério de amor do Deus vivo. E foi Jesus quem nos revelou este mistério. Ele falou-nos de Deus como
Pai; falou-nos sobre o Espírito; e falou-nos de Si mesmo como Filho de Deus. E quando, ressuscitado,
enviou os discípulos para evangelizar os povos, disse-lhes que os batizassem «em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo» (Mt 28, 19). Cristo confia este mandamento em todas as épocas à Igreja, que
dos Apóstolos herdou o mandato missionário. E dirige-o também a cada um de nós que, em virtude do
Batismo, fazemos parte da sua Comunidade.
Por conseguinte, a solenidade litúrgica de hoje, enquanto nos faz contemplar o mistério maravilhoso do qual nós derivamos e rumo ao qual caminhamos, renova-nos a missão de viver a comunhão
com Deus e de viver a comunhão entre nós segundo o modelo da Comunhão divina. Somos chamados a
viver não uns sem os outros, sobre os outros ou contra os outros, mas uns com os outros, pelos outros e
nos outros. Isto significa acolher e testemunhar de modo concorde a beleza do Evangelho; viver o amor
recíproco e por todos, partilhando alegrias e sofrimentos, aprendendo a pedir e a conceder o perdão,
valorizando os vários carismas sob a guia dos Pastores. Em síntese, foi-nos confiada a tarefa de edificar
comunidades eclesiais que sejam cada vez mais família, capazes de refletir o esplendor da Trindade e de
evangelizar não apenas com as palavras, mas com a força do amor de Deus que vive em nós.
A Trindade é também o fim último para o qual está orientada a nossa peregrinação terrena. Com
efeito, o caminho da vida cristã é uma senda essencialmente «trinitária»: o Espírito Santo guia-nos para o
pleno conhecimento dos ensinamentos de Cristo, recordando-nos também o que Jesus nos ensinou; e Jesus,
por sua vez, veio ao mundo para nos levar ao conhecimento do Pai, a fim de nos orientar para Ele e de nos
reconciliar com Ele. Este mistério abrange a nossa vida inteira e todo o nosso ser cristão. Recordamo-lo, por
exemplo, cada vez que fazemos o sinal da cruz: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo...”
(Papa Francisco, Agelus, 31 de Maio de 2015)
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