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SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

7 de junho de 2020 

INDICAÇÕES: Na hora marcada, buscar participar da Missa transmitida pela sua paróquia 

ou pela TV/rádio. E em um momento oportuno, reunir a família para juntos rezar esta 

oração. Para a oração em família, preparar em uma mesa um crucifixo, uma vela (ou três 

velas, se possível), a Bíblia aberta em João 3,16-18, e se possível, um vaso com flor. 

Escolher previamente quem fará cada parte da celebração 

INICIANDO NOSSA ORAÇÃO 

CANTO INICIAL: Ó Trindade, vos louvamos 

(https://www.youtube.com/watch?v=ccFpBKR2g6A). 

Refrão: Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa 

favoreça, favoreça nossa comunicação. 

1. Contra toda a tentação/ da ganância e do poder/ Nossas bocas gritam juntas/ a 

palavra do viver (bis). 

2. Na montanha com Jesus/ no encontro com o Pai/ Recebemos a mensagem:/ ide ao 

mundo e o transformai (bis). 

https://www.youtube.com/watch?v=ccFpBKR2g6A
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3. Deus nos fala na história/ e nos chama à conversão:/ Vamos ser palavras vivas/ 

proclamando a salvação (bis). 

4. Vamos juntos festejar/ cada volta de um irmão/ É o amor que nos acolhe/ 

restaurando a comunhão (bis). 

SAUDAÇÃO  

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo! 

Todos: Amém! 

Dirigente: Querida família, estamos reunidos na comunhão do Deus Uno e Trino. No 

primeiro domingo depois do Pentecostes celebra-se a Solenidade da Santíssima Trindade. 

A Trindade Santa é maior Mistério de nossa fé cristã. E também o centro dela, junto com 

o Mistério Pascal de Jesus. Não somos politeístas, não acreditamos em vários deuses. A 

Trindade não é um agrupamento de três deuses. Deus é uno. Porém, a Trindade também 

não são apenas feições, ou máscaras diferentes que Deus usa em determinado momento. 

Deus é Um só, mas em Três Pessoas. Não três deuses, nem três partes de Deus. Um único 

Deus, que se revela em Três Pessoas distintas, mas totalmente em comunhão. É esta 

comunhão que queremos viver em família, como também queremos estar em comunhão 

espiritual com nosso padre, que celebra a missa, e com todas as famílias que também se 

reúnem para rezar.  

Leitor: Deus uno e Trino caminha conosco. Recordemos os acontecimentos que vieram 

até nós nesta semana. Quais alegrias tivemos? Quais desafios enfrentamos? Quando 

fomos sinal de comunhão, e quando fomos sinal de divisão? (instante de silêncio) 

Todos: A Vós Senhor, honra e glória eternamente 
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Dirigente: Unidos, e na força do Espírito Santo, louvemos ao Pai e ao Cordeiro Jesus Cristo, 

por nos convidar à comunhão de amor, rezando juntos (ou cantando): 

Todos: 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. 

Dirigente: Oremos: 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! 

A TRINDADE CAMINHA CONOSCO 

Leitor: Do livro do Êxodo (cf. Ex 34,4b-6.8-9): “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. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou 

o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: 

Todos: ‘Senhor, Senhor! Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e 

fiel’. 
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Leitor: Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: ‘Senhor, 

se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco!’  

Todos: ‘Embora sejamos um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados 

e acolhe-nos como propriedade tua’”. 

 

Dirigente: Deus é sempre Mistério. Mistério, não como um segredo, algo escondido. 

Tampouco como resposta fácil para aquilo que é inexplicável. Mistério, para a fé cristã, é 

uma verdade de fé, revelada por Deus, ainda que não o compreendamos plenamente. 

Quanto mais nos aproximamos do Mistério, mais temos sede de conhece-lo. Conhecemos 

o Mistério da Trindade porque Deus se nos revelou assim. O Pai se revela como Criador, 

o Filho se revela como Salvador, o Espírito Santo se revela como Santificador. Porém, 

criação, salvação e santificação são a mesma obra do Deus Uno e Trino. 

Todos: Desde a eternidade, Deus é Trindade. Temos sede de Vós, ó Deus! 

Dirigente: Deus se manifesta entre as nuvens. Sinal de seu mistério. Moisés, diante do 

mistério de Deus, curva sua cabeça. Não podemos conhecer e compreender com nossa 

razão. O Mistério de Deus não é para ser compreendido, mas para mergulhar em seu mar 

de amor. Mergulhados no mistério do Deus Trindade, percebemos seu amor imenso por 

nós, e pedimos que Ele continue caminhando conosco. 

Todos: Senhor, sabemos e sentimos vosso amor por nós! Estamos em tempos difíceis. 

Caminha sempre conosco, ó Deus Trindade. 

A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA VIDA 

Dirigente: Vamos ouvir com atenção a Palavra Viva de Deus. Deus Trindade falará 

conosco! 
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CANTO DE ACLAMAÇÃO À PALAVRA: 

(https://www.youtube.com/watch?v=t8hfK6Z_FcM) 

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. 

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 3,16-18) 

(Ao final) Palavra da Salvação. 

Todos: Glória a vós, Senhor! 

(Momento de silêncio, meditação e partilha). 

Para ajudar na reflexão: 

• No evangelho, Jesus está com Nicodemos. Nicodemos não entende como nascer de 

novo. Jesus lhe fala de uma vida diferente, uma vida que brota do amor de Deus por nós: 

É a vida eterna! De fato, o desejo de Deus para cada ser humano não é a morte, mas a 

Vida. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Se cremos Nele e vivemos a fé, 

encontramos a Salvação de Jesus. Mas se rejeitamos Jesus, fechamo-nos ao próximo, e 

afastamo-nos da salvação. 

• O amor de Deus por nós é tão grande, que Ele veio morar conosco, ser como nós. 

Jesus manifesta o amor de Deus por nós, até na cruz. Como temos correspondido a esse 

amor a Deus?  

• Quais os sinais de que estamos vivendo a fé em Jesus? Quais sinais de que estamos 

rejeitando Jesus algumas vezes? 

https://www.youtube.com/watch?v=t8hfK6Z_FcM
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• Nossa relação família e em comunidade manifesta o amor e a comunhão da 

Trindade? Qual compromisso concreto podemos assumir para que nossa vida e nossa 

família seja sinal da Trindade? 

 

Dirigente: Em sinal de nossa resposta de fé e da nossa comunhão, vamos juntos professar 

nossa fé na Trindade. Hoje, de modo especial, rezaremos o Símbolo Niceno-

Constantinopolitano. Rezemos juntos, a profissão de nossa fé! 

Todos: 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. 

Dirigente: Elevemos nossos louvores ao Deus Trindade, cantando: 

CANTO DE MEDITAÇÃO: Bendito Sejas Tu 

(https://www.youtube.com/watch?v=37rGJMJU0N0) 

1. Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais. És pródigo de graças, ó Senhor. 

https://www.youtube.com/watch?v=37rGJMJU0N0
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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. 

PRECES (cf. Material CNBB) 

Dirigente: Irmãos, no batismo recebemos o Espírito Santo, e nos tornamos filhos de Deus. 

Por isso, nos dirigimos com confiança ao Pai, que enviou Jesus Cristo como Salvador do 

Mundo. Digamos juntos: 

Todos: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.  

1. Pelo Papa Francisco, por nosso bispo dom José Lanza, e por todo o clero. 

2. Por todos que se dedicam a obra de evangelização.  

3. Pelas nossas famílias e por nossa cidade.  

4. Pelos que assistem os doentes e idosos.  

5. Por todos os que na esperança se recomendam às nossas orações.  

6. Pelos médicos e cientistas que procuram a vacina contra o COVID-19.  

7. Pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, acolhidos na vida eterna.  

(Preces Espontâneas) 

Dirigente: Concluamos nossas preces com a oração que Cristo nos ensinou: 

Todos: Pai nosso que estais nos céus... 

Dirigente: Oremos: Ó Deus de amor, vós caminhais conosco e nunca vos cansais de 

partilhar conosco vossa vida. Que a comunhão da Trindade nos ajude a vivermos mais 
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como irmãos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na Unidade do Espírito 

Santo. 

Todos: Amém! 

BÊNÇÃO: COMPROMISSO E MISSÃO 

Todos fazem o sinal da cruz, enquanto alguém diz:  

Dirigente: O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia nos abençoe e nos guarde, 

em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo.  

Todos: Amém! 

 

Dirigente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

Todos: Para sempre seja louvado! 

 


