
 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho unigênito e bendito o Espírito Santo. Deus foi                
misericordioso para conosco. 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PC3kDfstmjI 
 

Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais,  
és pródigo de graças, ó Senhor.  
 
Glória ao Senhor criador para sempre! (bis)  
 
Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai;  
a morte que sofreste nos deu vida.  
Bendito sejas tu, Espírito de Deus,  
operas na Igreja a salvação. 

 

Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Saudação 

D.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam                   
convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, bendizemos a Deus, que é Pai, Filho e               
Espírito Santo. Sintamo-nos todos amados e acolhidos pela Trindade santa, comunhão perfeita e             
ideal de toda comunidade cristã. Ela nos revela sua misericórdia, bondade e fidelidade e nos               
anima a viver na concórdia e na paz. 

Ato penitencial 

D.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha               
piedade de nós pecadores. 

(Breve momento de silêncio) 

D.: Tende compaixão de nós, Senhor. 
T.: Porque somos pecadores. 
D.:  Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 
T.: E dai-nos a vossa salvação. 
 
D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha piedade de nós e nos faça                
participar um dia da vida eterna.  
T.: Amém. 
 
D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/pTKMNV1jk2Q 
 

Glória, glória! Anjos do céu  
cantam todos seu amor!  
E na Terra, homens de paz  
Deus merece o louvor  
 
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! 
 
Vós que estais junto do pai,  
como nosso intercessor,  
acolhei nossos pedidos,  
atendei nosso clamor!  
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Vós somente sois o Santo,  
o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, 
de Deus pai no esplendor! 

 

Oração do dia 

D.: 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. 

T: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 
 
T.: 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! (Ap 1,8). 

 
L.: Do Evangelho segundo João (João 3,16-18) 

Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele                   
crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar                  
o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas                  
quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. – Palavra                
da salvação. 

T: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
Em seguida, todos cantam. 

Canto: Ó Trindade, vos louvamos  
Canto disponível em https://youtu.be/Wt1IizlpSFc 
 

Ó Trindade, vos louvamos, 
vos louvamos pela vossa comunhão. 
Que esta mesa favoreça, 
favoreça nossa comunicação. 
 
Contra toda a tentação 
da ganância e do poder,  
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Nossas bocas gritam juntas 
a palavra do viver. 
 
Na montanha com Jesus 
no encontro com o Pai, 
Recebemos a mensagem: 
ide ao mundo e o transformai. 
 
Deus nos fala na história 
 e nos chama à conversão: 
Vamos ser palavras vivas 
proclamando a salvação. 
 
Vamos juntos festejar 
cada volta de um irmão. 
É o amor que nos acolhe, 
restaurando a comunhão. 
 
Comunica quem transmite 
a verdade e a paz, 
Quem semeia a esperança 
e o perdão que nos refaz. 

 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único                  
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;              
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,               
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na                    
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Irmãos e irmãs, a Deus que é Pai, Filho e Espírito dirijamos nossas preces com amor e fé,                   
dizendo:  
 
T.: Trindade santa, ouvi a nossa prece.  
 
L.: Vinde, Senhor, com vosso Espírito sobre os ministros e servidores da Igreja, para que se                
conservem na unidade do amor e na verdade do evangelho, nós vos pedimos.  
T.: Trindade santa, ouvi a nossa prece.  
 
L.: Tornai nossas autoridades comprometidas com a missão de conduzir o povo no caminho da               
paz e conscientes de que ele é propriedade vossa, nós vos pedimos.  
T.: Trindade santa, ouvi a nossa prece.  
 
L.: Dai a todos conhecer que vós sois um Deus em três pessoas, em perfeita união, para que                  
vivamos, dia a dia, na fé, na esperança e na caridade, nós vos pedimos.  
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T.: Trindade santa, ouvi a nossa prece.  
 
L.: Fazei que nossas famílias vivam o amor, a solidariedade e o bem querer mútuo, para que                 
sejam verdadeiras igrejas domésticas e reflexo da Trindade, nós vos pedimos. 
T.: Trindade santa, ouvi a nossa prece.  
 
D.:  Rezemos juntos:  
 
T.: Glória ao Pai que, por seu poder, nos criou à sua imagem e semelhança. Glória ao Filho que,                   
por amor, nos liberta das frustrações e nos abriu as portas do céu. Glória ao Espírito Santo que,                  
por sua misericórdia, nos santifica e acompanha sua Igreja. Amém. 
 
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso... 

 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja                    
favorável! O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! O Senhor confirme a obra de                    
nossas mãos, agora e para sempre. Amém!  
Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,  
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 
 
Neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, cantemos:  

Canto: Coração Santo 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u4CqvV5mHfY 
 
Coração Santo, tu reinarás; 
Tu nosso encanto, sempre serás! 
 
Jesus amável, Jesus piedoso, 
Pai amoroso, frágua de amor! 
Aos teus pés venho, se tu me deixas, 
Sentidas queixas, humilde expor! 
 
Divino peito, que amor inflama 
Em viva chama, de eterna luz! 
Porque até em sempre, reconcentrada 
Não adorada, doce Jesus! 
 

Correi, cristãos, vinde adorar, 
Vinde louvar, o bom Jesus! 
Com grande ardor, rendei-lhes preitos 
Com os eleitos, na eterna luz! 
 
Divino sol, espanca a treva, 
Que já longeva, o mundo envolve; 
Aos pecadores, aos ignorantes, 
Que andam errantes, teus olhos volve! 
 
Estende às almas, teu suave fogo, 
E tudo logo, se inflamará! 
Mais tempo… 
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ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Abençoai, Senhor, a nós e os alimentos que recebemos de vossa bondade, e dai a todos as                  
pessoas da terra “o pão de cada dia”. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém.  
 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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