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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

07 DE JUNHO DE 2020 
 

Com a celebração, no último domingo, da Solenidade de Pentecostes 
encerramos o tempo litúrgico da Páscoa. Retomamos, assim, nossa 
caminhada no Tempo Comum e neste primeiro domingo após Pentecostes 

somos convidados a celebrar a Solenidade da Santíssima Trindade. 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, nas 
mais diversas situações e realidades vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 

presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem ainda 
abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 

os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 
podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 
nosso batismo nos conferiu podemos não só acompanhar, mas 

CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua 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. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 
juntos. 
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
Canto:1 
 
Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão. 

Que esta mesa favoreça, favoreça nossa comunicação. 

 

1) Contra toda tentação da ganância e do poder. 

Nossas bocas gritem juntas a palavra do viver. 

 

2) Na montanha com Jesus, no encontro com o Pai. 

Recebemos a mensagem: ide ao mundo e o transformai. 

 

3) Deus nos fala na história e nos chama a conversão. 

Vamos ser palavras vivas proclamando a salvação. 

 

4) Vamos juntos festejar cada volta de um irmão. 

E o amor que nos acolhe restaurando a comunhão. 

 

5) Comunica quem transmite a verdade e a paz. 

Quem semeia a esperança e o perdão que nos refaz. 

 

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

D.: Nos reunimos hoje para celebrar a solenidade que está no centro da 
manifestação de Deus para conosco: a Santíssima Trindade. Nosso Deus 

é uma comunidade de amor, reunida em três pessoas. Em torno deste 
Deus Trindade nos reunimos para celebrar a nossa Páscoa semanal. 
 

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.  

 
D.: Louvar a Santíssima Trindade é celebrar o Pai que nos criou por amor, 

fazendo-nos imagem e semelhança do seu Filho.  
T.: Louvado seja o Pai que tanto nos amou  
D.: É exaltar o Filho que se encarnou assumindo a nossa natureza e, 

revelando-nos a imagem de Deus, nos salvou e redimiu.  
T.: Salve o Deus conosco que nos revelou a imagem de Deus. 

D.: É bendizer o Deus amor entre o Pai e o Filho, que nos santifica e nos 
faz Igreja enquanto esperamos para ver a Trindade Santa no reino da 
glória.  

T.: Bendito seja o Deus paráclito, o Espírito da Verdade.  
                                                           
1 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7CRG7VDEmbM 

https://www.youtube.com/watch?v=7CRG7VDEmbM
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D.: Quando adoramos o mistério da Santíssima Trindade, vamos 

tomando consciência da unidade divina que respeita a diversidade de 
pessoas. Peçamos o perdão de Deus pelas vezes que não trabalhamos 

pela unidade e também não respeitamos as diferenças que são dons de 
Deus.  

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 

D.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de 
nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós! 
D.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós! 

D.: Deus que é Pai, Filho e Espirito Santo, tenha misericórdia de todos 
nós e nos conduza a vida eterna.  

T.: Amém. 
 
T.: 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. 
 

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. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:        (Ex 34,4b-6.8-9) 
 
L.: Leitura do livro do Êxodo 

Naqueles dias: 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: “Senhor, Senhor! Deus misericordioso e clemente, 

paciente, rico em bondade e fiel”. Imediatamente, Moisés curvou-se até o 
chão e, prostrado por terra, disse: “Senhor, se é verdade que gozo de teu 
favor, peco-te, caminha conosco; embora este seja um povo de cabeça 
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dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como 

propriedade tua”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:2     (Dn 3,52.53.54.55.56 (R. 52b))  
 
T.: A vós louvor, honra e glória eternamente! 

 
L.: Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. R. 

 
L.: Sede bendito, nome santo e glorioso. R. 
 

L.: No templo santo onde refulge a vossa glória. R. 
 

L.: E em vosso trono de poder vitorioso. R. 
 
L.: Sede bendito, que sondais as profundezas. R. 

 
L.: E superior aos querubins vos assentais. R. 
 

L.: Sede bendito no celeste firmamento. R. 
 

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) 

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

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
 

D.: O centro da nossa fé é o mistério que celebramos hoje, a Santíssima 
Trindade. Esta é a fé que a Igreja nos deu no nosso batismo e que agora 
como Igreja doméstica queremos renovar: 

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 

                                                           
2 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zOdKw0wp-3o 

https://www.youtube.com/watch?v=zOdKw0wp-3o
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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.: Elevemos a Deus a nossa prece, apresentando o louvor e as 
necessidades da Igreja e do mundo.  

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

L.: Pelo Papa Francisco e por todo o clero. 
L.: Por todos que se dedicam a obra de evangelização.  
L.: Pelas nossas famílias.  

L.: Pelos que assistem os doentes e idosos. 
L.: Por todos os que na esperança se recomendam às nossas orações.  
L.: Pelos médicos e cientistas que procuram a vacina contra o COVID 19 

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

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do 

Evangelho, ousamos dizer: 
T.: Pai nosso... 

 

 
INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

 
D.: O Senhor esteja convosco T.: Ele está no meio de nós. 

D.: Deus vos abençoe e vos guarde. T.: Amém. 
D.: Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. T.: Amém. 
D.: Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. T.: Amém. 

 
D.: Supliquemos a proteção de Maria para esta nova semana.  

 
1) Santa Mãe Maria, nessa 
travessia cubra-nos teu manto 

cor de anil. Guarda nossa vida, 
Mãe Aparecida, Santa padroeira 
do Brasil. 

 
Ave, Maria! Ave, Maria! 

Ave, Maria! Ave, Maria! 

 
 

2) Com seus passos lentos 
enfrentando os ventos quando 
sopram noutra direção. Toda a 

mãe Igreja pede que tu sejas 
companheira de libertação. 

 
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 

cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 
consideração o Tempo que estamos vivendo). 

 


