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Nova AliançaNova Aliança
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Ao celebrar o grande mistério da Santíssima Trindade somos convidados a vivenciar de modo 
mais profundo nossa fé trinitária, tendo sempre em vista a comunhão que deve existir entre nós, 
membros do Povo de Deus. Vivendo a nossa fé no Deus único, mas que se revelou em três pes-
soas: Pai Filho e Espírito Santo, alegremo-nos por sua bondade e queiramos crescer no testemu-
nho desta verdade fundamental. Cantando, iniciemos nossa celebração. 

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS
 

1. CANTO DE ABERTURA
(Sabedoria Infinita / Ir. Miria T. Kolling)
1. Sabedoria infinita rege e sustenta o Univer-
so. Sei que esta flor tão bonita e o mais distan-
te e diverso não foram feitos do nada:  Tudo 
nasceu desse Amor,que se faz fonte e mora-
da! Glória ao bom Deus, Criador.
Glória! Glória à Trindade de amor!  Glória! 
Glória à partilha total! Glória! Dá-nos tua 
luz, teu calor, faze de nós teu sinal! Gló-
ria!! 
2. Misericórdia infinita mora no seio desta vida. 
Dentro da gente palpita uma vontade inconti-
da de paraíso na Terra. Mas nossos passos e 
mãos servem à paz ou à guerra... Deus é o 
Irmão entre irmãos!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to. - Amém.
- A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Je-
sus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte, também nós 
somos convidados a morrer ao pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheça-
mo-nos necessitados da misericórdia do Pai 
(pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, atos e omis-
sões, 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!
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!

- Cristo, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!

4. HINO DE LOUVOR
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, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado 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 Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, nosso Pai, en-
viando ao mundo a Palavra da verdade e o Es-
pírito Santificador, revelastes o vosso inefável 
mistério. Fazei que, professando a verdadeira 
fé, reconheçamos a glória da Trindade e ado-
remos a Unidade Onipotente. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Dt 4,32-34.39-40)
Leitura do Livro do Deuteronômio
Moisés falou ao povo dizendo: 32Interroga 
os tempos antigos que te precederam, des-
de o dia em que Deus criou o homem sobre 
a terra, e investiga de um extremo ao outro 
dos céus, se houve jamais um acontecimen-
to 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 perma-
necido 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 gran-
des terrores, como tudo o que por ti o Se-
nhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus 
próprios olhos? 39Reconhece, 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. 40Guar-
da suas leis e seus mandamentos que hoje 
te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus 
filhos depois de ti, e vivas longos dias so-
bre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar 
para sempre.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (32 (33))
- Feliz o povo que o Senhor escolheu por 
sua herança.
- 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!
- 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.
- 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.
- No Senhor nós esperamos confiantes, por-
que ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós 
venha, Senhor, a vossa graça, da mesma for-
ma que em vós nós esperamos!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 8,14-17)
Leitura da Carta de São Paulo aos Roma-
nos.
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 clama-
mos: 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, herdei-
ros de Deus e co-herdeiros de Cristo; se 
realmente sofremos com ele, é para ser-
mos também glorificados com ele.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 28,16-20)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
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!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † 
segundo Mateus.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 16os onze discípulos 
foram para a Galileia, ao monte que Je-
sus 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. 19Por-
tanto, 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 o fim do mundo”. 
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo 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, / nasci-
do do Pai antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, / gerado, não criado, consubs-
tancial ao Pai. / Por ele todas as coisas foram 
feitas. / E por nós, homens, e para nossa sal-
vação, desceu dos céus: 

(aqui todos se inclinam)
e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. 

(aqui todos se levantam)
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pi-
latos; / 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 glo-
rificado: / 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 mor-
tos / e a vida do mundo que há de vir. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
Caríssimos irmãos e irmãs: Elevemos a nossa 
oração a Deus Pai, que revelou ao mundo o 
seu grande amor através do Filho, no Espírito 
Santo, e digamos, cheios de confiança: 
- Deus Uno e Trino, ouvi-nos
1. Pelas Igrejas do mundo inteiro que profes-
sam sua fé no mistério da Santíssima Trindade, 
para que vivenciem a verdadeira comunhão 



de amor em que estão alicerçadas, oremos.  
2. Por aqueles que exercem algum cargo de 
governo, para que sejam facilitadores do bem 
e da liberdade, que Deus deu a cada ser hu-
mano pela força do seu Espírito, oremos. 
3. Por todas as nações e culturas, para que 
estejam abertas em acolher a Palavra de Deus 
em sua vida e se deixem ser conduzidas pelo 
Espírito Santo, oremos.
- Deus Uno e Trino, ouvi-nos
4. Pelos que vivem algum tipo de sofrimento 
em sua vida e estão passando por combates 
constantes, para que experimentem o consolo 
de Deus por meio do seu Espírito Santo, ore-
mos. 
5. Pelos servidores da nossa comunidade pa-
roquial, para que vivendo os ensinamentos de 
Jesus Cristo, tenham uma vida abençoada em 
seus trabalhos pastorais e sejam animados 
pelo Espírito Santo, oremos.

Deus, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, 
escutai com bondade as orações que brotam 
de nossos lábios e coração e dai-nos a gra-
ça de fazermos sempre a vossa vontade. Vós 
que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(Oh, Trindade imensa e Una / Ir. Miria T. Kolling)
1. Ó Trindade imensa e una vossa força tudo 
cria, vossa mão que rege os tempos antes de-
les 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.

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
- Receba o Senhor por tuas mãos este sa-
crifício, para glória do Seu Nome, para nos-
so bem e de toda a santa Igreja.

(Sobre as Oferendas)
Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso 
nome, santificai as oferendas de vossos ser-
vos e servas, fazendo de nós uma oferenda 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO: O MISTÉRIO DA SANTÍSSIMA 
TRINDADE)
- O Senhor esteja convosco.
- Ele está no meio de nós.
- Corações ao alto.
- O nosso coração está em Deus.

- Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
- É nosso dever e nossa salvação.

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eter-
no 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 pes-
soas num só Deus. Tudo o que revelastes e 
nós cremos a respeito de vossa glória atribuí-
mos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. 
E, proclamando que sois o Deus eterno e ver-
dadeiro, adoramos cada uma das pessoas, na 
mesma natureza e igual majestade. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, nós vos acla-
mamos, jubilosos, cantando (dizendo) a uma 
só voz:
-  Santo, Santo, Santo...
Na verdade, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, 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.
- Santificai e reuni o vosso povo!
Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresen-
tamos 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.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, 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 CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós 
vos oferecemos em ação de graças este sacri-
fício de vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!



Olhai com bondade a oferenda da vossa Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, se-
jamos repletos do Espírito Santo e nos torne-
mos em Cristo um só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, e todos os santos, que não cessam de 
interceder por nós na vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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 Cesar, com os bis-
pos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às 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.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Acolhei com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
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 Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. – Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- O Senhor nos comunicou o seu Espírito. 
Com a confiança e a liberdade de filhos, diga-
mos juntos:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- 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, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
- Amém.

- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-
-vos com um sinal de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordei-
ro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) de que en-
treis em minha morada, mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
(Comungar pra viver / Joel Elói Franz)
1. Ao recebermos Senhor, tua presença sa-
grada. Pra confirmar teu amor, faz de nós tua 
morada. Surge um sincero louvor, brota a se-
mente plantada. 
Faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar 
tua estrada.
Desamarrem as sandálias e descansem. Este 
chão é terra santa, irmãos meus. Venham 
orem, comam, cantem, venham todos... E re-
novem a esperança no Senhor. (bis)  
2. O Filho de Deus com o Pai, e o Espírito San-
to. Nesta Trindade um só ser, que pede a nós 
sermos santos. Dai-nos Jesus teu poder de se 
doar sem medida, deixa que compreendamos 
que este é o sentido da vida.     

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: 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.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus todo-poderoso vos abençoe na sua 
bondade e infunda em vós a sabedoria da sal-
vação. 
- Amém!
- Sempre vos alimente com os ensinamentos 
da fé e vos faça perseverar nas boas obras.
- Amém!
- Oriente para ele os vossos passos e vos 
mostre o caminho da caridade e da paz.
- Amém!
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo.
- Amém!
- Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em 
paz, e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus!


