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ANO XIX - 27/05/2018 - Nº 1078 - ANO LITÚRGICO B

DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE
ANIMADOR(A): Depois de
Pentecostes, a revelação trinitária
chega à sua plenitude. O mistério do
amor lança luzes sobre a vida e faz a
Igreja caminhar para o Pai por meio do
Filho na unidade do Espírito Santo.
Assim, na liturgia de hoje nós
honramos e adoramos a revelação da
unidade e trindade de Deus. Um único
Deus em três Pessoas, ou seja, perfeita
comunidade, expressão e comunhão
de amor, que se revela a nós como
proposta de vida.

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
1. Entremos com grande alegria/ na
casa do Senhor./ Em sua fiel
companhia / Cantemos seu louvor.
Refrão: Honra e glória à Santíssima
Trindade/ honra e glória por toda a
eternidade/ honra e glória a
Trindade Santa.
2. Aqui, todos juntos oramos /com fé e
gratidão/ E a bênção de Deus
invocamos / de todo o coração.
3. Em nome do Pai Sacrossanto / Do
Filho Salvador/ no amor do Espírito
Santo / vivemos sem temor
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos
chama à conversão. Reconheçamos
ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia do Pai.
Silêncio Orante

PR.: Confessemos os nossos pecados.
AS.: Confesso a Deus todo-poderoso e
a vós, irmãos e irmãs, que pequei
muitas vezes por pensamentos e
palavras, atos e omissões, por minha
culpa, minha tão grande culpa. E peço
à Virgem Maria, aos anjos e santos e a

vós, irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
PR.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
Canto: Senhor, tende piedade de
nós. Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
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.
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: 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.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Dt 4, 32-34.39-40)
Leitor(a): 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. 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 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?
39
Reconhece, pois, 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.
AS.: Graças a Deus.
7.SALMO RESPONSORIAL (Sl 32/33)
Refrão: Feliz o povo que o Senhor
escolheu por sua herança.
SALMISTA: 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.
SALMISTA: 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.

SALMISTA: 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.
SALMISTA: 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!
8. 2ª LEITURA (Rm 8, 14-17)
LEITOR(A): 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.
17
E, se somos filhos, somos também
herdeiros, herdeiros de Deus e
coherdeiros de Cristo; se realmente
sofremos com ele, é para sermos
também glorificados com ele. Palavra
do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
(Cd Festas Litúrgicas I, Paulus, faixa 18)

Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia! (bis)
1. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Divino / Ao Deus que é, que era e
que vem, pelos séculos. Amém.
10. EVANGELHO (Mt 28, 16-20)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR. Naquele tempo, 16 os onze
discípulos foram para a Galileia, ao
monte que Jesus lhes tinha indicado.
17
Quando viram Jesus, prostraram-se
diante dele. Ainda assim alguns
duvidaram. 18Então Jesus aproximouse 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.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA / REFLEXÃO
12. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo niceno-constantinopolitano)
(Todos se inclinam às palavras e se
encarnou até e se fez homem.)

Creio em um só Deus, Pai todopoderoso, 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.
13. PRECES DA COMUNIDADE
Sugerimos que a equipe de liturgia
prepare preces que expressem a vida
da comunidade

PR.: Irmãos caríssimos, por meio do
Espírito Santo, o amor de Deus foi
derramado em nossos corações.
Unidos a toda a Igreja coloquemos
diante do Senhor as nossas orações,
na certeza de que somos justificados

pela fé na Sua Palavra:
AS.: Senhor, escutai a nossa prece.
1- Senhor, para que vossa Igreja seja
casa de comunhão, amor e
solidariedade, testemunha viva de
vossa presença e que cada vez mais se
torne, em suas palavras e ações, sinal
amor de Deus Uno e Trino, rezemos:
2- Senhor, que o vosso Espírito dê
vigor ao nosso bispo diocesano, que
celebra o dom de sua vocação
episcopal entre nós, e que seu
testemunho de pastor no Bom Pastor
frutifiquena construção do Reino,
rezemos:
3- Senhor, que todos os leigos e leigas
conscientes da missão que receberam,
anunciem vosso Nome e façam crescer
em todos os corações o desejo de
permanecer no caminho do Deus
Trindade, ainda que em meio a
dificuldades, rezemos:
4- Senhor, por todos nós aqui
reunidos, para que, em plena sintonia
com a Santíssima Trindade, vençamos
as algemas do egoísmo e do
individualismo e cultivemos a
fraternidade e o respeito pelas
diferenças, superando as divisões e
conflitos, como sinal profético do
Evangelho, rezemos.
PR.: Atendei, Senhor, segundo vossa
santa e misericordiosa vontade,as
súplicas e orações de vosso povo
reunido em nome de vosso amado
Filho e na força do Espirito Santo. Vós,
que por amor nos criastes, nos
remistes e continuamente nos
santificais no Vosso Espírito. Por
Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
* Na Celebração da Palavra
PARTILHA
ANIMADOR(A): Vencendo o poder da
morte, Jesus Cristo ressuscitou.
Renovemos o compromisso com a
nossa fé, exercitando a partilha.
Façamos nossa oferta, cantando:
Quem disse que não somos nada / e
que não temos nada para oferecer?
|: Repare nossas mãos abertas /

trazendo as ofertas do nosso viver
(bis)
A fé do homem missionário / em franco
itinerário de libertação, / Abrindo as
portas de seu Reino / a todos os
pequenos de qualquer nação. / Ô, ô, ô,
ô, recebe Senhor.
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
PR.: Deus se deu a conhecer a nós na
comunidade da Trindade Santa. Agora
ele nos visita através de seu Filho,
segunda pessoa da Trindade, tornado
alimento para nossa caminhada.
Vamos acolhê-lo com alegria, com
palmas e cânticos.
AS.: Vós sois o Caminho, a Verdade
e a Vida, / O Pão da alegria descido
do céu!
1. Nós somos caminheiros que
marcham para o céu. / Jesus é o
caminho que nos conduz a Deus.
PR.: O Pai enviou-nos o seu Filho
Unigênito para a nossa salvação. O
Senhor esteja com vocês.
AS.: Ele está no meio de nós!
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa
salvação!
PR.: Nós vos damos graças, ó Deus da
vida, porque neste domingo de festa
nos acolheis na comunhão do vosso
amor e renovais em nossos corações a
alegria da ressurreição, reanimada
agora pelas luzes de vosso Espírito
Santo.
AS.: Glória a vós, Senhor, graças e
louvor!
PR.: Nós vos damos graças pela
Trindade Santa, que se manifesta na
comunicação do Espírito de amor para
que, amando-nos uns aos outros como
Cristo nos amou, entremos em
intimidade com a Divina Comunidade
de amor.
AS.: Glória a vós, Senhor, graças e
louvor!
PR.: Enviai sobre nós o vosso Espírito,
apressai o tempo da vinda do vosso
Reino, e recebei o louvor de todo o
universo e de todas as pessoas que vos
buscam.
AS.: Glória a vós, Senhor, graças e
louvor!
COMUNHÃO

PR.: Inspirados nos ensinamentos de
Jesus, ousamos dizer:
AS. : Pai Nosso...
PR.: Partilhemos entre nós o dom da
paz, fruto do Espírito Santo.
*Abraço de paz
PR.: Eis o Cordeiro de Deus, aquele
que tira o pecado do mundo!
AS.: Senhor, eu não sou digno(a)...

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
1. Ó Trindade imensa e una, / Vossa
força tudo cria; / Vossa mão que rege
os tempos, / Antes deles existia.
2. Pai, da graça fonte viva, / Luz da
glória de Deus Pai, / Santo Espírito da
vida, / Que no Amor os enlaçais.
3. Só por vós, Trindade Santa, / Suma
origem, todo bem, / Todo ser, toda
beleza, / Toda vida se mantém.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: 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.
AS.: Amém.
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio: o mistério da Santíssima
Trindade MR pg. 379

PR.: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todopoderoso. Com o 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
(dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: 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.
AS.: Santificai e reuni o vosso povo!
PR.: Por isso, nós vos suplicamos:
santificai 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.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: 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.
PR.: 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.
PR.: Eis o mistério da fé!
AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: Celebrando agora, ó Pai, a
memória do vosso Filho, da sua paixão
que nos salva, da 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.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício
que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-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.
AS.: Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
PR.: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida
eterna com vossos santos: a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu
esposo, os vossos Apóstolos e

Mártires, e todos os Santos, que não
cessam de interceder por nós na vossa
presença.
AS.: Fazei de nós uma perfeita
oferenda!
PR.: 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, o nosso
Bispo Marco Aurélio, Evaristo, bispo
da Ilha de Marajó, nossa Igreja Irmã,
com os bispos do mundo inteiro, o
clero e todo o povo que
conquistastes.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: Atendei às preces da vossa
família, que está aqui, na vossa
presença. Reuni em vós, Pai de
misericórdia, todos os vossos filhos
dispersos pelo mundo inteiro.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a
eles, esperamos também nós saciarnos eternamente da vossa glória, por
Cristo, Senhor nosso.
AS.: A todos saciai com vossa
glória!
PR.: Por ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
PR.: Por Cristo, com Cristo...
AS.: Amém.
17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: Obedientes à palavra do Salvador
e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer:
AS.: Pai nosso...
PR: 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.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a

glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
PR: Senhor Jesus Cristo...
AS.: Amém!
PR: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e a antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus...
18. CANTOS 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!
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.
Momento de silêncio para oração
pessoal.

CANTO II – (opcional) - Cd Festas
Litúrgicas I, faixa 20- Paulus
1. Deus eterno, a vós louvor! / Glória à
vossa Majestade! / Anjos e homens
com fervor, / Vos adoram, Deus
Trindade! / Cante a terra com amor: /
Santo, Santo é o Senhor! (bis)
2. Pai Eterno, a criação / Que tirastes
vós do nada, / Repousando em vossa
mão / Um acorde imenso brada: /
Quem me fez foi vosso amor, / Glória a
Vós, Pai Criador! (bis)
3. Filho Eterno, nosso irmão, / Vossa
morte deu-nos vida, / Vosso sangue,
salvação! / Toda a Igreja, agradecida, /
Louva, exalta a vós, Jesus, / Glória
canta à vossa cruz! (bis)
4. Deus Espírito, Sol de amor, /
Procedeis do Pai, do Filho. / Vossos
dons sempre mandais / A nós pobres
que cantamos: / Santo, Santo é o
Senhor, / Uno e Trino, Deus de amor!

(bis)
19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: 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.
AS.: Amém!

RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO FINAL
PR.: Que Deus todo-poderoso vos
abençoe e vos guarde!
AS.: Amém!
PR.: Que ele vos mostre a sua face e se
compadeça de vós!
AS.: Amém!
PR.: Que ele volva para vós o seu
olhar e vos dê a sua paz.
AS.: Amém!
PR.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho † e Espírito
Santo.
AS.: Amém.
A despedida fica a critério do presidente

21. CANTO FINAL
(Cd Festas Litúrgicas I, Paulus, faixa 21)

1. Teu nome, Senhor, é tão bonito / Tu
moras no céu, lá nas alturas. / Até
criancinhas que ainda mamam / Já
sabem que vences o inimigo.
2. Olhando pro céu que Tu fizeste, / Eu
vejo as estrelas, vejo a lua. / E entendo
que o homem vale muito / Pois tudo
pra ele Tu fizeste.
3. Menor um pouquinho do que os
anjos, / Mas cheio de glória e de valor /
De ti recebeu poder e força / De tudo
vencer e dominar.
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