
NA BÊNÇÃO DA TRINDADE SANTA
Semana de 1 a 7

Junho 2020

  Saudação

D: No domingo, dia 07 de junho, a Igreja celebra a Solenidade da San�ssima Trindade, mistério central de 
nossa fé e da vida cristã. Cremos num Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Sob sua proteção colocamos 
nossa família. Em seu nome, vamos colocar-nos em oração.

T: (Fazer o sinal da cruz cantando): Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. 
Estamos aqui.

D: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco (2 
Corín�os 13,13).

T: Amém, Senhor!

L1: Essa saudação é trinitária porque cita cada uma das três Pessoas Divinas: Jesus, o Pai e o Espírito Santo. 
Está no final da segunda leitura do domingo da San�ssima Trindade. O Apóstolo mostra um forte desejo de 
que nossa família se plenifique da graça da salvação que Cristo nos trouxe. A salvação de Jesus revela o 
amor de Deus, com quem agradecidos, no Espírito, devemos permanecer em comunhão, unidos, confiantes 
e obedientes.

T: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém!

  Escuta da Palavra

D: O Evangelho do Domingo da San�ssima Trindade fala do amor de Deus por toda a humanidade. Vamos 
ouvir.



L2: (Lê da Bíblia Jo 3, 16-18)

§ Para refle�r:
 - Por que Jesus é a revelação mais clara do amor de Deus pela humanidade?

 - Por que quem acredita em Jesus terá a salvação?

  Em Oração

D: A San�ssima Trindade é comunhão de Três Pessoas Divinas, é Comunidade, é comunicação.

L1: Da comunhão entre as pessoas da San�ssima Trindade aprendemos que é importante saber conviver. 
Conviver em harmonia. Conviver respeitando. Conviver aceitando o outro como é. Conviver sabendo cuidar um 
do outro e perdoar quando necessário.

T: Perdão, Senhor, pelas vezes que, em nossa família, a convivência foi marcada por desentendimentos e falta 
de cooperação.

L2. Entendendo a Trindade Santa como Comunidade, compreendemos que como cristãos pertencemos a uma 
comunidade de fé. Devemos superar o egoísmo, o individualismo, o isolamento. Quando passar a pandemia 
teremos muito a contribuir com a nossa comunidade.

T: Perdão, Senhor, pelas vezes que nossa família não esteve aberta à par�cipação comunitária. 

L1: A perfeita comunicação da Trindade nos ensina o valor do diálogo, do respeito ao outro, do doar-se no amor.

T: Perdão, Senhor, pelas vezes que fomos um cofre fechado, não abrindo-nos ao diálogo e à par�lha de nossos 
sen�mentos.

 Canto: Vosso coração de Pai sabe perdoar. / Vosso coração de Filho sabe perdoar. / Vosso 
coração de Deus Consolador sabe perdoar, sabe perdoar.

D: Vamos rezar e meditar um pouco mais. Rezemos na intenção de nossa família e de todos que estão sofrendo 
por causa da pandemia do coronavírus e por outras doenças. Sejamos solidários em nossas orações pois Deus é 
Caridade e está conosco.

L2: “Vocês foram escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai e através da san�ficação do Espírito, 
para obedecerem a Jesus Cristo, e serem purificados pelo seu sangue” (1 Pedro 1,2).

T: Pai Nosso...

L1: Quem nos fortalece juntamente com vocês em Cristo e nos dá a unção é Deus. Deus nos marcou com 
um selo e colocou em nossos corações a garan�a do Espírito (2 Corín�os 1, 21-22).

T: Ave Maria...

L2: “Há um só corpo e um só Espírito... um só Senhor, uma só fé, um só ba�smo... um só Deus e Pai de 
todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos” (Efésios 4,4-6).

T: Ave Maria...

L1: “O Consolador que eu enviarei para vocês de junto do Pai é o Espírito da Verdade que procede do Pai. 
Quando Ele vier dará testemunho de mim. Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão 
comigo desde o começo” (João 15,26-27).

T: Ave Maria...

L2: Portanto vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, ba�zando-os em nome do 



Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês” (Mateus 28,19-
20a).)

T: Glória ao Pai...

  Bênção

D: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco (2 
Corín�os 13,13).

T: Amém!

D: Que Deus derrame sobre nós e nossa casa a sua divina bênção:

T: Em nome do Pai...


