Diocese da Campanha/MG – Ano C (São Lucas) – 12 de Junho de 2022
Solenidade – Cor: Branca ou Festiva

O DIA DO SENHOR
Diocese de Campanha-MG

SANTÍSSIMA TRINDADE
A liturgia nos faz voltar o olhar, após as solenidades pascais, para o mistério da Santíssima Trindade, no
qual fomos batizados e nos tornamos o “Povo que o Senhor escolheu por sua herança” (Sl 32 (33),12).
Com o envio do Espírito, está revelado o Mistério de Deus: sendo Um, Deus é comunhão de pessoas: “Três
pessoas num só Deus”. Iniciemos a nossa celebração com grande alegria.

RITOS INICIAIS
PROCESSIONAL DE ENTRADA

(De pé)

L. e M.: José Alves, CD Festas Litúrgicas I.

1. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais.
És pródigo de graças, ó Senhor.
R/. Glória ao Senhor, / Criador para sempre! (bis)
2. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai;
a morte que sofreste nos deu vida. (R/.)
3. Bendito sejas tu, Espírito de Deus,
operas na Igreja a salvação. (R/.)
SAUDAÇÃO
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco!
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!
ATO PENITENCIAL
Pres.: 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) Confessemos os nossos pecados:
Ass.: 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 (bate-se
no peito). / E peço à Virgem Maria, / aos anjos
e santos / e a vós, irmãos e irmãs, / que rogueis
por mim / a Deus, nosso Senhor.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Ass.: Amém!
M.: Pe. Geraldo Leite Bastos, CD Partes Fixas CNBB (III).

Solo: Senhor! R/. Senhor!
Solo: Tende piedade de nós! (2x)
R/. Tende piedade de nós, tende piedade de
nós! (2x)

Solo: Senhor! R/. Senhor!
Solo: Jesus Cristo! R/. Jesus Cristo!
Solo: Jesus Cristo! R/. Jesus Cristo!
R/. Tende piedade de nós, tende piedade de
nós! (3x)
Solo: Jesus Cristo! R/. Jesus Cristo!
Solo: Senhor! R/. Senhor!
Solo: Tende piedade de nós! (2x)
R/. Tende piedade de nós, tende piedade de
nós! (2x)
Solo: Senhor! R/. Senhor!
HINO DE LOUVOR

M.: Pe. Ney Brasil Pereira, CD Partes Fixas (V).

R/. Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por ele amados!
1. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: / nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos. (R/.)
2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória! / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai! (R/.)
3. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós! / Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplica! / Vós que estais a
direita do Pai, tende piedade de nós! (R/.)
4. 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! (R/.)
ORAÇÃO DO DIA
Pres.: OREMOS – 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.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª LEITURA (PR 8, 22-31)
Leitura do Livro dos Provérbios.
Assim fala a Sabedoria de Deus: 22“O Senhor
me possuiu como primícia de seus caminhos,
antes de suas obras mais antigas; 23desde a
eternidade fui constituída, desde o princípio,
antes das origens da terra. 24Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, 25antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das
colinas fui gerada. 26Ele ainda não havia feito
as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. 27Quando preparava os céus, ali estava eu, quando traçava a
abóbada sobre o abismo, 28quando firmava as
nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, 29quando fixava ao mar os seus limites –
de modo que as águas não ultrapassassem
suas bordas – e lançava os fundamentos da
terra, 30eu estava ao seu lado como mestre-de-obras; eu era seu encanto, dia após dia,
brincando, todo o tempo, em sua presença,
31
brincando na superfície da terra, e alegrando-me em estar com os filhos dos homens”.
– Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL (SALMO 8)
R/. Ó Senhor nosso Deus, como é grande
vosso nome por todo o universo!
– 4Contemplando estes céus que plasmastes *
e formastes com dedos de artista;
– vendo a lua e estrelas brilhantes, *
5
perguntamos: “Senhor, que é o homem,
– para dele assim vos lembrardes *
e o tratardes com tanto carinho?” (R/.)
– 6Pouco abaixo de Deus o fizestes, *
coroando-o de glória e esplendor;
– 7vós lhe destes poder sobre tudo, *
vossas obras aos pés lhe pusestes. (R/.)
– 8as ovelhas, os bois, os rebanhos, *
todo o gado e as feras da mata;
– 9passarinhos e peixes dos mares, *
todo ser que se move nas águas. (R/.)
2ª LEITURA (RM 5, 1-5)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 1Justificados pela fé, estamos em paz
com Deus, pela mediação do Senhor nosso,
Jesus Cristo. 2Por ele tivemos acesso, pela fé, a
esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. 3E não
só isso, pois nos gloriamos também de nossas
tribulações, sabendo que a tribulação gera a
constância, 4a constância leva a uma virtude
provada, a virtude provada desabrocha em esperança; 5e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
– Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V/. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino,
ao Deus que é, que era e que vem,
pelos séculos. Amém. (cf. Ap 1,8)
EVANGELHO (JO 16, 12-15)
Diác. ou Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
12
Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas
não sois capazes de as compreender agora.
13
Quando, porém, vier o Espírito da Verdade,
ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não
falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver
ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará.
14
Ele me glorificará, porque receberá do que é
meu e vo-lo anunciará. 15Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará, é meu”.
– Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor!
HOMILIA

(Sentados)

(Momento de silêncio para meditação pessoal)

PROFISSÃO DE FÉ
Pres.: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Ass.: 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 devir. / Amém.
ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Pres.: Caríssimos irmãos e irmãs, elevemos a
nossa oração a Deus Pai todo-poderoso, por
intercessão de seu Filho, nosso Salvador, e na
força do Espírito Santo, que nos foi dado, suplicando (cantando), cheios de confiança:

M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
1. Pela santa Igreja de Deus, que se estende por
todo o mundo, para que ela seja a manifestação do misterioso desígnio divino de vida
e de salvação para toda a humanidade, roguemos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
2. Pelos povos e nações da terra, para que iluminados pelo ensinamento da Escritura e
da Igreja, busquem sempre a Sabedoria em
suas culturas e tradições e cheguem ao pleno conhecimento da verdade sobre Deus
Uno e Trino, roguemos ao Pai, pelo Filho, no
Espírito Santo.
3. Pelos povos que, como nós, adoram o Deus
único, especialmente os judeus e os mulçumanos, para que o Santo Espírito nos faça
viver em paz, respeito e diálogo e nos leve
a todos à verdade plena, roguemos ao Pai,
pelo Filho, no Espírito Santo.
4. Pelos membros de nossa comunidade paroquial, para que, a Palavra e o Pão da Vida,
recebidos na Eucaristia, nos façam crescer
na unidade, ao mesmo tempo em que no
respeito à sadia diversidade que é dom do
Espírito, roguemos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Pai santíssimo, que criastes o universo
e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus convosco, nos enviastes o Espírito da Verdade, ouvi as
orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

L. e M.: Ir. Míria T. Kolling, CD Festas Litúrgicas I.

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.
4. Nós, os filhos adotivos, / pela graça consagrados, / nos tornemos templos vivos, / a
vós sempre dedicados.
CONVITE À ORAÇÃO
Pres.: Orai, irmãos e irmãs...
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos...

(De pé)

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Pres.: 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.
Ass.: Amém.
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
(Prefácio - O mistério da Santíssima Trindade)

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e
em todo o 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 (dizendo) a uma só voz.
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Estando para ser entregue e abraçando
livremente a paixão, 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.
Pres.: 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.
Pres.: Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e
proclamamos a vossa ressurreição. / Vinde,
Senhor Jesus!
Pres.: Celebrando, pois, a memória da morte
e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação;
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: E nós vos suplicamos que, participando
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se

faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça
na caridade com o Papa Francisco, com o nosso
Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos
e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida:
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com
a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Pres.: 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.
Ass.: Amém.

RITO DA COMUNHÃO
PAI NOSSO
Pres.: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para
sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes...
Ass.: Amém!
SAUDAÇÃO DA PAZ
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o presidente convida para o abraço da paz.)

CORDEIRO DE DEUS
Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado...
Pres.: Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que entreis...
CANTO DA COMUNHÃO

(Sentados)

Melodia de 1772 – Haydn, CD Festas Litúrgicas I.

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 chamastes vós do
nada, / que sustenta vossa mão / com 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 / exaltando a vós,
Jesus, / glórias cante à vossa cruz! (bis)
4. Deus Espírito sol de amor, / eis vos louvam
vossos santos, / qual de um íris o fulgor / entoando eternos cantos. / Nós também, com
grato ardor, / celebramos vosso amor. (bis)
(Momento de silêncio para oração pessoal)
(De pé)

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Pres.: 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.
Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
BÊNÇÃO FINAL SOLENE

(Missal Romano, Tempo Comum, V)

Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Que o Deus todo-poderoso vos livre
sempre de toda adversidade e derrame sobre
vós as suas bênçãos.
Ass.: Amém.
Pres.: Torne vossos corações atentos à sua
palavra, a fim de que transbordeis de alegria
divina.
Ass.: Amém.
Pres.: Assim, abraçando o bem e a justiça, possais
correr sempre pelo caminho dos mandamentos
divinos e tornar-se co-herdeiros dos santos.
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho e Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Diác. ou Pres.: glorificai o Senhor com vossa
vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.
CANTO FINAL

L e M: Pe. Zezinho - LP Canções para Orar Vol. I

R/. Louvado seja o meu Senhor! (4x)
1. Por todas as criaturas / pelo sol e pela lua / pelas
estrelas no firmamento / pela água e pelo fogo.
2. Por aqueles que agora são felizes / por aqueles que agora choram / por aqueles que agora nascem / por aqueles que agora morrem.
3. O que dá sentido a vida / é amar-te e louvar-te / para que a nossa vida / seja sempre
uma canção.
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