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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
Orientação:A Igreja deve estar com pouca iluminação. Uma pessoa entra e acende solenemente o candelabro de três velas.

02. AMBIENTAÇÃO (Frei Luiz Turra)
TRINDADE AMOR, AMOR TRINDADE. Ó TRINDADE, TRINDADE, AMOR!

Animador - Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Em toda
liturgia rendemos à Santíssima Trindade a glória, a honra, o louvor e,
também, a ação de graças, porque é pela obra das três Pessoas que tudo
existe, que o mundo é redimido e que nós somos chamados a participar na
vida eterna no céu. Celebrar a Trindade Santa é dispor-se a revigorar a fé no
Deus Criador, Salvador e Santificador. O mesmo amor do Pai para com o
Filho, enviou sobre nós o Espírito Santo, fortalecendo-nos na missão de
construtores do Reino. Envolvidos pelo amor de Deus Uno e Trino,
cantemos, alegres.
- Procissão de entrada:Turíbulo,cruz processional ladeada por velas, Evangeliário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

03. CANTO INICIAL(Maria de Fátima de Oliveira - José Weber)
Ó DEUS VIVO, Ó TRINDADE SANTA, LUZ DE NOSSA VIDA SOIS A NOSSA ORIGEM, SOIS O NOSSO
FIM A TERRA PROMETIDA. GLÓRIA A VÓS, LOUVOR, HONRA, ADORAÇÃO Ó TRINDADE SANTA!
1. Ó Pai santo, fonte, origem, esplendor, Verbo eterno, nossa vida e salvação. Chama de amor,
Consolador que orais em nós ensinai-nos a viver em comunhão.
2. Ó Deus vivo, consagrai-nos na verdade transformai a nossa vida pelo amor e congregai todos
os povos na unidade num rebanho sob a voz de um só pastor.

04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - Em nome do Pai...(cantado)
Padre - A graça e paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso
Salvador, e a luz santificadora do Espírito Santo estejam convosco.
BENDITO SEJA DEUS...
05. DEUS NOS PERDOA
Padre - No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte
de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs (silêncio).
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Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai e, pela participação
nesta eucaristia, sejamos purificados dos nossos pecados. Cantemos.
(Letra e Música - Pe. José Cândido)

1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. (BIS)
2. Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa.

Padre-Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
06. HINO DO GLÓRIA(Letra e Música - Frei Fabreti)
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! (BIS) GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NOS ALTOS CÉUS,
PAZ NA TERRA A TODOS NÓS!
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus,
Cordeiro Santo (glória a Deus), nossas culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia), como nosso intercessor (aleluia). Acolhei nossos pedidos
(aleluia), atendei nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito
Divino (aleluia), de Deus Pai no esplendor.
07. ORAÇÃO DA COLETA(Missal Romano – p. 379)

08. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO (4, 32-34.39-40)
09. SALMO RESPONSORIAL (32)
FELIZ O POVO QUE O SENHOR ESCOLHEU POR SUA HERANÇA. (BIS)
- 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, porque Ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha,
Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos!
10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS ROMANOS (8, 14-17)
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
1. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos.
Amém.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS (28, 16-20)
13. HOMILIA
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14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre -Creio em Deus Pai...
15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Conduzidos pela Palavra de Jesus e iluminados pelo Espírito
Santo,elevemos confiantes nossa oração ao Pai, rezando: DEUS, UNO E
TRINO, EM VOSSA MISERICÓRIDA, ESCUTAI-NOS.
- Senhor, fortalecei a missão de unidade do Papa Francisco com os Ministros
Ordenados e todo o Vosso Povo, para que a Igreja seja um campo fecundo
pela ação da Vossa Sagrada Palavra, celebrada e vivida. Nós vos pedimos.
- Senhor, guiai todos os conselheiros, equipes de serviços, pastorais,
ministérios e movimentos de nossa Igreja, para que possam ser sinal de
unidade entre si e com toda a comunidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, que escolhestes Maria para ser a mãe do vosso Verbo encarnado,
pelo poder do Espírito Santo, dai que passemos todos os nossos dias
debaixo de sua materna proteção. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todas as comunidades que se reúnem em torno da
Palavra, para que tenham atitudes concretas de perdão, de caridade, de
acolhimento dos irmãos e irmãs. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pelas famílias, pelos dizimistas,
aniversariantes, doentes, falecidos e por todos os motivos que queremos
rezar neste dia, os quais estão no silêncio dos nossos corações. Nós vos
pedimos.
Padre - Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, guardai-nos durante a nossa
peregrinação terrena e fazei-nos chegar à visão de Vossa face. Por Cristo,
nosso Senhor.AMÉM

16. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - A Igreja é a imagem terrena da Santíssima Trindade, Templo
vivo do Espírito Santo. Com o pão e o vinho, apresentemos nossas vidas ao
altar do Senhor, no compromisso de vivermos a missão que recebemos no
Batismo, de sermos sempre sinais de unidade e comunhão entre nós.
17. CANTOS DAS OFERENDAS (Letra e Música - D. Pedro Brito Guimarães)
1. Deus prepara uma mesa farta, rica em alimentos, plena de beleza. Faz no mundo sua moradia e
enfeita a vida com a natureza.
BENS DA TERRA, FRUTOS DO TRABALHO, NESTE PÃO E VINHO, VIMOS OFERTAR DONS DA
VIDA, FRUTOS DO CHAMADO, FEITOS OFERENDAS, NESTE SANTO ALTAR. RECEBE, SENHOR! Ô,
Ô, Ô, RECEBE, SENHOR! RECEBE SENHOR! Ô, Ô, Ô, RECEBE, SENHOR!
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2. Deus convida toda a humanidade a fazer da vida sua vocação. Pois, seu Filho, dom da
santidade é o doador e a doação.
3. Deus restaura nossas pobres forças quando a noite chega, sem nada pescar. Lancem rede, em
profundidade e em outros barcos venham navegar.
4. E preparam uma mesa santa, entrem nesta festa, tragam vinho e pão. E, sem medo, deixem
rede e barco, deem suas vidas como oblação.
(Letra e Música - Pe. Fábio de Melo)

1. O trigo depois de crescido logo é colhido e vai tornar-se pão, nas mãos da mãe mulher se
imola, se entrega humilde pra fermentação. Lição de amor ensina o trigo com seu gesto
de doação. Também quero ser desprendido, pra tornar-me pão nas mãos do meu Senhor.
SAGRADO TRIGO IMOLADO, DEPOIS FARINHADO E FINALMENTE PÃO. SAGRADO TRIGO
OFERTADO, QUE SERÁ TORNADO CORPO DO SENHOR.
2. A uva sem fazer gemido se entrega ao milagre da transformação, sob os pés do lavrador
sofrido vai tornar-se vinho de nobre sabor. Lição de amor ensina a uva com seu gesto de oblação.
Também quero ser desprendido pra tornar-me vinho nas mãos do Senhor.
SAGRADO FRUTO DA VIDEIRA QUE FOI FLOR PRIMEIRO E SE MODIFICOU. SAGRADO VINHO
OFERTADO QUE SERÁ TORNADO SANGUE DO SENHOR.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Padre - 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. AMÉM.
19. PREFÁCIO (O mistério da Santíssima Trindade)- Missal Romano – p. 379.
Padre -O Senhor esteja convosco.
Todos -ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre-Corações ao alto.
Todos -O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre -Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos -É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - 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 todo poderoso. Com 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 a uma só voz:
(Letra e Música - Casimiro Vidal Nogueira)

Nosso Deus Senhor é Santo, Santo, Santo. Do universo Criador, Santo, Santo. Céus e terra alegres
cantam Santo, Santo. E nós cantamos seu louvor, Santo é o Senhor! Lá no céu e aqui na terra,
hosana, hosana. Bendito seja o Senhor, hosana, hosana. Nosso Rei e nosso Deus, hosana, hosana.
A Ele glória e louvor, hosana ao Senhor. Bendito é aquele que vem! Hosana! Amém! Bendito é
aquele que vem! Hosana! Amém!
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III(Missal Romano, p. 482)
Padre - 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.
Todos - SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
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Padre - 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.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre -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.
Padre -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.
Padre -Eis o mistério da fé!
Todos -TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS, SENHOR A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS VOSSA VINDA!
Padre - 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.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - 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.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, São João Batista, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa
presença.
Todos - FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
Padre - 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 Dom Joaquim Wladimir,
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - 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.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - 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 saciar-nos
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos - A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
Padre - Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - AMÉM!
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21. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - 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.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - 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, segundo o
vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
22. CORDEIRO(Ministério Amor e Adoração)
1. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós
2. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a Vossa paz!
23. CANTOS DE COMUNHÃO
(Letra e Música - Pe. José Freitas Campos)

1. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o Pão
que dá vida com amor-comunhão.
VINDE, Ó IRMÃOS, ADORAR, VINDE ADORAR O SENHOR. A EUCARISTIA NOS FAZ IGREJA,
COMUNIDADE DE AMOR. (bis)
2. Partimos o único pão, no altar refeição, o mistério de amor! Nós somos sinais de unidade na fé,
na verdade, convosco, ó Senhor.
3. No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará. É Cristo o pão repartido,
que o povo sofrido vem alimentar.
4. Há gente morrendo de fome, sofrendo e sem nome, sem terra e sem lar. Não é a vontade de
Deus, pois Jesus, Filho seu, quis por nós se doar.
5. Queremos servir a Igreja, na plena certeza de nossa missão. Vivendo, na Eucaristia, o pão da
alegria e da libertação.
(D.R - Associação do Senhor Jesus - CD 4)

1. Tu és minha vida, outro Deus na há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua Palavra eu
caminharei enquanto eu viver e até quando Tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui,
Tu estás no meio de nós.
2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e Santo, homem como nós. Tu morreste por
amor, vivo estás em nós, Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia, eu bem sei, tu retornarás
e abrirás o Reino dos Céus.
3. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos
separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás e
no teu perdão, viverei.
4. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti! Filho Salvador, eu espero em Ti! Santo Espírito de
Amor, desce sobre nós, Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé e por mil estradas onde
andarmos nós, qual semente nos levarás.
- Orientação: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

24. PÓS-COMUNHÃO (L e M - Haydn)
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1. Deus eterno, a Vós louvor! Glória a vossa majestade! Anjos e homens com fervor, Vos adoram,
Deus Trindade. Cante a terra com amor: santo, santo é o Senhor. (2x)
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. (2x)
3. Filho eterno, nosso irmão, vossa morte deu-nos vida, vosso sangue, salvação. Toda a Igreja,
agradecida, louva e exalta a Vós, Jesus, glória canta à vossa cruz. (2x)
4. Deus Espírito, sol de amor, procedeis do Pai, do Filho, eis vos louvam vossos santos, entoando
eternos cantos: santo, santo é o Senhor, Uno e Trino, Deus de amor. (2x)
25. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 380)

26. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações na Paróquia:
27/05 - 07h: Missa - Matriz
09h: Missa - São Camilo - Vila Rica
11h: Missa - São Francisco de Assis - Cupido
17h: Missa -São Pedro - Vila Nova
19h: Missa - Matriz
30/05 - 06h15: Celebração da Palavra - Capela do Santíssimo - Matriz
20h: Início da Confecção dos tapetes de Corpus Christi nas ruas do centro
31/05 - 09h: SOLENE CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA NA SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI E
PROCISSÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO.

27. DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA

Padre -Maria acreditou e a Trindade Santíssima realizou maravilhas em sua vida.Encerrando o
mês de maio, saudemos a Mãe de Jesus e nossa e peçamos a graça da obediência à Palavra do
Senhor, rezando:
- O anjo do Senhor anunciou a Maria. T: E ela concebeu do Espírito Santo.
- Eis aqui a serva do Senhor. T:Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra.
- E o verbo divino se fez carne. T: E habitou entre nós.
- Rogai por nós, santa Mãe de Deus. T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém
Ave-Maria…
Oremos: Infundi, Senhor, em nossos corações, a vossa graça para que, conhecendo pela
anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da
ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.
Glória ao Pai…
28. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 525 – nº10)
29. CANTO FINAL (Letra e Música - Domingos S. Oliveira)
Quem é esta que avança como a aurora, temível como exército em ordem de batalha. Brilhante
como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Ah, ah, minha alma glorifica ao
Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador.
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Leituras da Semana
2ª feira: At 14,5-18; Sl 113; Jo 14,21-26
3ª feira: At 14,19-28; Gn 1,26-2,3; Cl 3,14-15.17.23-24; Sl 144; Sl 89; Jo 14,27-31a; Mt 13,54-58
4ª feira: At 15,1-6; 1Jo 5,1-5; Sl 121; Jo 15,1-8; Mt 10,22-25a
5ª feira: 1Cor 15,1-8, Sl 18; Jo 14,6-14
6ª feira: At 15,22-31; Sl 56; Jo 15,12-17
Sábado: At 16,1-10; Sl 99; Jo 15,18-21
Domingo: At 10,25-26.34-35.44-48; Sl 97; 1Jo 4,7-10; Jo 15,9-17

